
BLUMOTION pro METABOX

Prodejní informace
08/2010 Nový výrobek

 

bcr00010
Nové razítko



BLUMOTION-komfort zavírání

Osvědčený výsuvný systém METABOX je na mnohým trzích stále ještě velmi rozšířený výrobek a 
je v různých segmentech používán. Od kuchyní přes obývací nábytek až k použití v kancelářích. 
Zákazníci mají stále více přání mít také u výsuvů METABOX vyšším komfort pohybu a více emocí 
při měkkém a tichém zavírání nábytku, při každém libovolném použití. Teď je osvědčená funkce 
BLUMOTION také u METABOX. Tak nabízíme vysoce kvalitní a zároveň úsporný systém jen s 
několika díly.

Argumentace / důraz v komunikaci klademe na:

BLUMOTION přináší tiché a měkké zavírání pro METABOX
Osvědčená funkce BLUMOTION nyní také pro METABOX k dispozici (u TANDEMBOX, 
TANDEM, AVENTOS a závěsů již integrováno) 

Zvláště praktický a úsporný: do šířky korpusu 900 mm je nutná jen 1 BLUMOTION jednotka

Speciálně určeno pro částečné výsuvy s celkovým zatížením do 25 kg - pro optimální soulad 
a vysoký dovírací komfort.

Mírné a tichézaváránízásuvek a výsuvů - nezávislé na rychlosti pohybu při zavření nebo na 
hmotnosti uložených věcí

I přes vysokou tlumicí sílu lze výsuvy a zásuvky docela lejce otvírat

Kombinovatelný se všemi výškami bočnic (N, M, K a H)

Rychlá a jednoduchá montáž

Opodstatnění pro nový výrobek
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Identifikační číslo
Nové
Zůstává stejné

Číslo artiklu
Nové
Zůstává stejné

Technické detaily

BLUMOTION pro METABOX bude koncipován jako přídavný díl a je možné ho kombinovat se 
všemi částečnými výsuvy METABOX výšky N, M, K a H.

Do šířky korpusu 900 mm bude nutná jen jedna BLUMOTION-jednotka. 
      Ta se bude montovat na levý bok korpusu. 
      Má-li být účinnost  BLUMOTION zvýšena, pak lze tutéž jednotku přemontovat a dodatečně 
namontovat na prvaou stranu korpusu.

BLUMOTION-jednotka a unašeč

Je nutná jen 1 BLUMOTION-jednotka



Montážní návod je natištěn na PE-sáčku

Sortiment:

Prosím prohlédněte oba listy tabulky!

Kterých zákazníků se nový výrobek týká?

Všech

Termíny z BAU (od kdy se bude dodávat nový díl)

Vzorková výroba od KW09.
Sériová výroba od července 2010

Ceny

zůstává beze změn  
na doptání
dle ceníku

Sortiment

Povrchová úprava - barva:
BLUMOTION jednotka: všechny šedé (WGR)
Unašeč pro bočnice krémově bílé: krémově bílý (CW)
Unašeč pro bočnice šedé: šedý (WGR)
Unašeč pro bočnice bélé: bílý (W)

Segment - průmysl:
V100 Multibalení:

100 ks. BLUMOTION
100 ks. Unašeč v PE- sáčku
Montážní návod a pozice pro našroubování jsou natištěny na PE-sáčku

Segment - obchod/řemeslo:
V1/50 Balení sady v PE-sáčku s:

1 ks. BLUMOTION
1 ks. unašeče
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