artyku∏ reklamowy

IDEALNE PO¸ÑCZENIE
Firmy LDR-Ego i Fest po∏àczy∏y swoje mo˝liwoÊci. W efekcie producenci mebli majà dost´p do
kompleksowej, szerokiej oferty: bezramiakowych p∏yt komórkowych i obrze˝y Proadec, które
Fest mo˝e przycinaç na dowolnà szerokoÊç.
∏yta komórkowa z wype∏nie-

P

niem papierowym znana jest

na rynku meblarskim od lat. Jednak
koniecznoÊç stosowania ramiaka
ogranicza∏a znacznie mo˝liwoÊci
projektowania i produkcji – wyklucza∏a np. elementy krzywoliniowe, podra˝a∏a koszty produkcji,
czy zaw´˝a∏a gruboÊç elementów.

Innowacyjna
p∏yta komórkowa
LDR-Ego jako pierwsza firma w

rowego, laminowanego, lakiero-

co pozwala na znaczne oszcz´dno-

˝a te doskonale wypadajà w tes-

Polsce i jedna z pierwszych w Eu-

wanego lub fornirowanego, bàdê

Êci w transporcie i pakowaniu goto-

tach UV, tj. nie tracà koloru po kil-

ropie rozpocz´∏a w lipcu ubr.

te˝ elementów gotowych wraz z

wego mebla. Istotny jest tak˝e

ku latach, co zapewnia klientom

przemys∏owà produkcj´ p∏yty ko-

obrze˝em dekoracyjnym, tak˝e

aspekt ekologiczny – firma LDR-Ego

gwarancj´ jednolitoÊci produktu

mórkowej bezramiakowej. Za-

elementów krzywoliniowych.

produkuje bez u˝ycia formaldehydu,

w przypadku uzupe∏nieƒ mebli.

miast ramiaka stosuje tzw. obrze-

Daje to nowe mo˝liwoÊci projek-

obecnego m.in. w ˝ywicach mocz-

Serwis proponowany przez Fest

˝e stabilizacyjne w gruboÊciach od

towania mebli, wpisuje si´ w aktual-

nikowych stosowanych przy pro-

jest tak˝e jednym z najlepszych.

3 do 10 mm. P∏yta jest produko-

ny trend designu, przynoszàc tak˝e

dukcji p∏yt wiórowych. Do wykoƒ-

Minimalna partia zamówienia to

wana w zakresie od 30 do 100

wymierne korzyÊci ekonomiczne.

czenia elementów stosuje materia-

25 mb, wysy∏ka – do 24 godzin, co

mm gruboÊci i dostarczana do

P∏yta komórkowa jest bowiem ok.

∏y najwy˝szej jakoÊci, np. obrze˝a

pozwala na realizowanie zarówno

klientów w postaci pó∏produktu:

trzykrotnie l˝ejsza ni˝ element wy-

PCW z firmy Fest.

du˝ych kontraktów, jak i pojedyn-

formatek netto, na bazie HDF su-

konany z materia∏ów tradycyjnych,

czych zleceƒ. Wszystko to Êwiad-

Idealnie dopasowane
obrze˝a

czy o tym, ˝e na rynku pojawi∏ si´

Zazwyczaj producenci p∏yty komór-

szerokoÊci, a do niej w komplecie

kowej muszà si´ dopasowaç do

odpowiednie obrze˝e. r

doskona∏y mix: p∏yta o dowolnej

oferty obrze˝y dost´pnych na rynku. Problem ten nie istnieje w przypadku obrze˝y firmy Proadec, któ-

FEST

rych dystrybutorem jest firma Fest.

10-603 Olsztyn

Obrze˝a te sà idealnym rozwiàza-

ul. Metalowa 3

niem dla producentów p∏yt komór-

tel. (0-89) 532-96-40

kowych, poniewa˝ sà rozcinane z

fax (0-89) 532-96-46

jumbo rolek, tzn. z rolek o szero-

mail: fest@fest.olsztyn.pl

koÊci ok. 27 cm. W po∏àczeniu z

www.fest.olsztyn.pl

doskona∏ym parkiem maszynowym
firmy Fest pozwala to na uci´cie

LDR-Ego Dariusz Lech Romanowski

obrze˝a na dowolnà szerokoÊç, do-

19-203 Grajewo

stosowanà do p∏yty komórkowej.

ul. Elewatorska 2

Zaletà tych obrze˝y jest tak˝e

tel. (0-86) 273-91-63, 272-22-73

100% powtarzalnoÊç kolorystycz-

fax (0-86) 273-91-64

na ka˝dej partii. Poza tym obrze-

www.ldr.grajewo.com
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