
Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER

Oferta ogólna na trumny firmy ZPD  Lindner –

 z dnia 12.01.2015

Firma  ZPD  Lindner  jest  producentem  wysokojakościowych  trumien

kremacyjnych i do pochówku tradycyjnego. Nasze  produkty sprzedajemy  głównie

na  terenie  Unii  europejskiej.  Oferta  trumien  obejmuje  zarówno  trumny  surowe

(nielakierowane)  jak  i  trumny  z  tzw.  powierzchnią  uszlachetnioną (lakierowane,

lazurowane). Wykonujemy wzory typowych trumien  niemieckich, skandynawskich,

austriackich, francuskich , czeskich , włoskich  i polskich.

Oferta  na  rok  2015  obejmuje  następujące  modele  trumien  dopasowane

kulturowo z poszanowaniem tradycji dla danego kraju i regionu :

Oferta modeli na rynek niemiecki :

1. „N” wersje: surowa, bejcowana

2. „0” wersje :surowa, bejcowana, lakier (L101,L104,L109)

3. „102” lazura (L116,L117)

4. „7” lakier (L104, L107, L108)

5. „V70” lakier (L101, L109, L111)

 Oferta modeli na rynek polski  :

1. „C” wersje: surowa, bejcowana

2. „CK1” lakier  (L109, L110)

3. „SAR0” lakier  (L107,L110)
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Oferta modeli na rynek skandynawski (Szwecja, Norwegia ):

1. „A-” surowa

2. „A+” lakier  L110

3. „B” lakier  L125, L126

4. „C” lakier  L108,L125

Oferta modeli na rynek francuski :

1. „FR0” surowa

2. „FR1” lakier  L110

3. „FR6” Lakier  L108,L110

Oferta  modeli na rynek czeski :

1. „CP” surowa

2. „CP” wersje: surowa, lakier L109

 Zrezygnowaliśmy  całkowicie  ze  stosowania  lakierów  na  bazie  „nitro”,

dlatego w naszej  nowej ofercie obowiązującej  od stycznia bieżącego roku wśród

trumien lakierowanych znajdują się tylko trumny pokryte lakierami wodnymi.    

Jesteśmy przekonani,  ze nasze nowe produkty z ekologiczną  powierzchnią

spotkają  się  z  Państwa  uznaniem.  Cały  czas  pracujemy  nad  nowymi  wzorami

trumien,   kreujemy  nowe  trendy  i  wyznaczamy  sobie  nowe  cele.  Nasze  ciągłe

przedsięwzięcia  i  inwestycje  skierowane  są  na  zaspakajanie  potrzeb  rynku  ze

szczególnym uwzględnieniem aspektu ekologicznego. 

Oferowane  produkty  w  postaci  zmontowanej  będą  konfigurowane  na

indywidualnych  paletach  zbiorczych.  Paleta  zbiorcza będzie  obejmować  w

zależności od modelu (od 7 do 16 sztuk  trumien ).
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W  zależności  od  zapotrzebowania  istnieje  możliwość  indywidualnego

doboru : rzeźbienia, wymalowania, wybicia, przygotowania nawierceń, doposażenia

w rączki i nóżki.

Nasze  zadania to wspieranie Klientów w realizacji  ich celów. Współpraca

oparta jest na partnerstwie i osiąganiu wzajemnych korzyści.

Dlatego  zachęcamy  Państwa   do  zapoznania  się  ze  szczegółową  ofertą  u

naszych sprzedawców. 

Oferta obowiązuje od 12.01.2015  do odwołania. 

                         Z pozdrowieniami. 
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