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Oferta firmy  ZPD Lindner  

 
 z dnia 10.11.2015 będąca  rezultatem realizacji inwestycji technologicznej.  

 
 
  
W oparciu o zgłoszenie  patentowe zarejestrowane w Urzędzie Patentowym  RP pod  
numerem P.399618 "Sposób wytwarzania trumny do szybkiego montażu i trumna  
do  szybkiego montażu "  firma ZPD Lindner oferuje znacząco  ulepszony produkt   
Trumna  do  samodzielnego i szybkiego  montażu  
Oferta  skierowana  jest na rynek  krajowy i zagraniczny  
 
Trumna  do samodzielnego i szybkiego montażu jest najwyższej wartości użytkowej. 
Powstała z optymalnego połączenia innowacyjnych technologii i wysokiej jakości 
elementów konstrukcyjnych. Ścianki boczne i szczyty montowane są za pomocą 
dwuteowego metalowego łącznika. Dekiel montowany jest przy pomocy kątowego 
złącza mimośrodowego demontowanego. Montaż dna odbywa się tylko przy 
wpasowanie w wyfrezowane wpusty . Taki montaż zapewnia najwyższą sztywność 
konstrukcji. Wprowadzenie do sprzedaży znacząco ulepszonych produktów jest 
związane bezpośrednio z wdrożeniem opracowanej przez firmę LINDNER nowej 
technologii wytwarzania trumny do szybkiego montażu 
 
Oferta dotyczy modeli i  wykończenia trumien odpowiednich dla określonego rynku 
docelowego: 
 
Trumna  sosnowa w  elementach model K1  
Trumna  sosnowa w  elementach model K1  LZ  101  
Trumna  sosnowa w  elementach model K1  B177G 
Trumna  sosnowa w  elementach model K1  L111 ZS 
Trumna  sosnowa w  elementach model K1  L110 ZS 
Trumna  sosnowa w  elementach model K1  L100.1 FOR 
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Trumna  sosnowa w  elementach model K1  L 109 ZS 
Trumna  sosnowa w  elementach model K1  DM 5 
Trumna  sosnowa w  elementach model K1  D6 
 
  
Trumny sosnowe w elementach DKLF2, F8235 
Trumny sosnowe w elementach DKLF2, F7500 
Trumny sosnowe w elementach DKLF2, F7511 L 
Trumny sosnowe w elementach DK, F8100 
 
 

 
Zalety nowych modeli  trumien : 
 

- 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  11.11.2015  do  odwołania    
 
 
 
 
                                                                  Z   pozdrowieniami  
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