Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER

Oferta firmy ZPD Lindner –
z dnia 2.12.2015 na nowe linie wzornicze szt. 7

W oparciu o nowy wzór użytkowy tj. ,, trumnę do samodzielnego montażu” i
udzielonego prawa ochronnego na ten wzór użytkowy nr W.121558 pt. Trumna,
firma ZPD Lindner przedstawia nową ofertę na 7 linii wzorniczych.
Oferta linii wzorniczych dotyczy modeli trumien odpowiednich dla określonego
rynku docelowego:
- Trumna Szwedzka Model C – oklejona fornirem naturalnym dębowym
- Trumna Niemiecka Model OK1 – oklejona papierem dekoracyjnym: Eiche Hell
Geplankt 1324/06J ACS 1610
- Trumna Norweska Model NOR 2 - oklejona papierem dekoracyjnym Jesion
Ribeira 16-11040-112 3D
- Trumna Czeska – Model CK1 – oklejona papierem dekoracyjnym Nussbaum
2926/02H ACS1613
- Trumna Polska – Model SAR 1 – oklejona papierem dekoracyjnym Riviera Eiche
16-10200-106
- Trumna Włoska – Model SAR 1 –oklejona papierem dekoracyjnym
dwukolorowym :
Nussbaum 2926/02H ACS1613,
Buche 2395/31 Y ACS1610,
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- Trumna Francusa – Model FR 1 oklejona papierem dekoracyjnym San Diego
Butternut 16-20200-102
Oferowanych 7 linii wzorniczych dotyczy :
trumny do samodzielnego montażu, oklejonych papierem dekoracyjnym lub
fornirem naturalnym, sprzedawanych w elementach i zapakowanych w karton.
Zastosowanie nowych sposobów montażu elementów trumny według wzoru
użytkowego pozwala skrócić czas montażu części górnej i dolnej do ok 2 min. bez
użycia kleju i specjalistycznych narzędzi.
Zalety nowych linii wzorniczych:
- spełnienie wysokich wymagań estetycznych
(okleinowanie papierem
dekoracyjnym i fornirem naturalnym)
- łatwa demontowalność trumny (wymiana uszkodzonych elementów)
- ograniczenie powierzchni magazynowej (trumna magazynowana w elementach o
mniejszej kubaturze)
-tańszy transport i łatwiejsza logistyka (dwukrotnie większa ilość trumien w
przestrzeni załadowczej tira)
- aspekt ekologiczny – maksymalne wykorzystanie materiałów i dążenie do
maksymalnego wykorzystania odpadów, wyeliminowanie kleju z procesu montażu.
Oferowany w elementach produkt będzie zapakowany w pojedyncze kartony,
zabezpieczony przed uszkodzeniami z dołączoną szczegółową instrukcją montażu.
Na specjalne życzenie klienta możemy doposażyć wyrób w nóżki i rączki lub
przygotować nawiercenia pod ich montaż.
Indywidualne zapytania ofertowe realizuje dział sprzedaży
Oferta obowiązuje od 2.12.2015
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