Komponenty
Do końca bieżącego roku poznamy kompletną ofertę olsztyńskiej firmy Fest, hurtowni
obrzeży i akcesoriów meblowych, która prezentuje się niezwykle ciekawie. Fest, jedna
z wiodących spółek w swoim sektorze, jest głównie kojarzony z obrzeżami meblowymi.
Dzięki poważnym inwestycjom oferuje również profile ramek, nóżki oraz zawiasy
z aluminium najwyższej jakości i we wręcz nieograniczonym wymiarze.

Nie tylko obrzeża
Źródłem sukcesu firmy Fest są między innymi dwie
ważne umiejętności – dobry, fachowy serwis, który
satysfakcjonuje klienta oraz nadążanie za zmieniającymi się trendami w meblarstwie. Zarówno pierwsza
jak i druga cecha firmy budują jej silną pozycję na
rynku, ponieważ dzięki nim Fest wychodzi naprzeciw wymaganiom kupujących. Trzeba pamiętać,
że oprócz szybkiego terminu realizacji, szybkiej
dostawy i atrakcyjnej ceny, ważne jest by oferować
jak najszerszą gamę najnowszych produktów.
– W meblach cały czas wprowadzane są nowe
trendy – wyjaśnia Jacek Golonka, dyrektor handlowy – Dzieje się to również z asortymentem, który
oferujemy. Musimy więc robić wszystko by śledzić
te zmiany i dotrzymywać im kroku.
Pomimo że Fest kojarzony jest głównie ze sprzedażą obrzeży, w ofercie firmy, która swój ostateczny
kształt przybierze pod koniec roku, znajduje się
jeszcze szeroka gama elementów wykonanych
z aluminium. W celu wyśrubowania jej jakości Fest
na przełomie maja i czerwca dokonał poważnych
inwestycji, wzbogacając się o wysokiej jakości
cyfrowe centrum obróbcze włoskiej firmy EMMEGI
oraz cyfrowo sterowaną piłę EMMEGI do wyrobu
elementów aluminiowych. Dzięki temu dokładność
ich wykonania jest niezwykle duża i efektywna.
Fest wykorzystuje aluminium najwyższej jakości.
W połączeniu z ogromnymi możliwościami sprzętu,

którym dysponuje, Fest oferuje
produkty, które usatysfakcjonują nawet najbardziej wybrednych i wymagających klientów.
Głównym atutem jest bez wątpienia fakt, że obecnie to klient
dokładnie określa jak ma wyglądać zamawiany przez niego
produkt, a nie musi ograniczać
się do propozycji znajdujących się w katalogu.
– My oferujemy usługę. Przedstawiając klientowi naszą ofertę, nie przedstawiamy gotowych
produktów, a nasze możliwości – tłumaczy Jacek
Golonka. – Bardzo często jest tak, że kupujący
wymaga wielu niestandardowych rozwiązań, które
pozwolą mu przedstawić unikalny produkt i my mu
to umożliwiamy, mimo, że często są to niewielkie
zamówienia. To klient wyznacza nam normy, a my
staramy się im sprostać i muszę powiedzieć, że w
99 procentach udaje nam się to doskonale.
Wprowadza to niewątpliwie nową, bardzo wysoką jakość usługi i pozwala producentom mebli na
większą dowolność designerską, co jest również
istotne. Ponadto oprócz frontów aluminiowych
Fest produkuje również stopki aluminiowe. Dzięki
temu producent mebli dostaje jednolite elementy
o sprawdzonej, wysokiej jakości.
Dużym atutem firmy FEST jest kolekcja zawiasów
marki FENIX do frontów
aluminiowych. Zawiera
ona zawiasy nakładane,
wpuszczane, przegrodowe, kątowe i równoległe.
Serwis poszerza także możliwość frezowania pod inne
niestandardowe puszki.
Do końca 2007 r.
w ofercie Fest pojawią
się kolejne profile ramek
aluminiowych, kolejne
rodzaje stopek oraz zostanie rozszerzona liczba
Dzięki nowoczesnemu parkowi maszyn profile aluminiowe produkcji Fest są całkowicie
propozycji zawiasów.
wykonane według projektu zamawiającego.
fot. Fest

Zawiasy z serii Feniks idealnie
współgrają z profilami aluminiowymi,
dzięki czemu producent otrzymuje
komplet komponentów o wysokiej,
jednakowej jakości.
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