Karcsú kivitel, tökéletes illeszkedés

KICSI A VASALAT, DE ERŐS
A Kesseböhmer több újdonságot mutatott be az idei Interzumon: például egy
olyan vasalatot, amely keskenyebb helyigényű, a 200 és 150 mm-es alsó korpuszba építhető kihúzató kosarakat mozgatja. Különösen a 200 mm széles
verzió lehet igazán kelendő a piacon. Az új terméket kifejezetten az exportra
és a kiskereskedelemre tervezték, és előnyei közül a könnyű kezelhetőséget
és az optimalizált tárolást emelik ki.
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| VASALAT

Az úgynevezett kiskamraszekrények
sok helyet biztosítanak a legszűkebb
terekben is. Az új „DISPENSA junior
slim” harmonikusan illeszkedik a
„DISPENSA” családba – minden olyan
előnnyel, mint az egységes tálcamegjelenés, a függőelemek használata
és a „YouboXx” kompatibilitás.
STABILITÁS
A „DISPENSA junior slim” egy olyan
szerelvény, amely két alsó sínnel és
felső csatlakozással működik, így
komoly stabilitást biztosít a használathoz. A tökéletes harmónia pedig az

előlap pontos beállításával érhető el.
Továbbá a háromdimenziós állításnak
köszönhetően könnyedén állítható a
front függőleges és vízszintes irányban is 2,5–2,5 mm tartományban. A
termék lapra szerelt csomagolásban
érkezik, könnyítve a szállítást.
A termék nagy előnye, hogy az
összes eddig ismert alsó szekrénybe
építhető vasalat helyett használható
lesz. A vásárlók, ügyfelek választhatnak a kiegészítők közül: a tálcák,
kosarak és tárolódobozok különböző
formákban és színekben rendelhetők.
Ezek elhelyezése szabadon választ-

ható, a könnyű tisztítás érdekében
pedig teljesen eltávolíthatók.
A jövő technológiája már a háztartásokban is jelen van, ahol egyszerű
és letisztult dizájnnal tökéletesíti a
mindennapokat. A Kesseböhmer most
ismét megmutatta, hogy bútorszerelvényeivel képes megvalósítani ezt az
irányelvet. A bútorgyártás és a belsőépítészet vezető kiállítása, az Interzum
egy olyan jövő kezdetét jelezte idén,
amikor az emberek minden lehetőséget
és minden, tárolásra alkalmas helyet
ki szeretnének használni.

rendkívül sima mozgást biztosít a
piacon fellelhető panelek számára.
A lényegre koncentráló technológia
és az egyszerűsített dizájn együtt
gyorsítja fel az összeszerelést.
Egy speciálisan, előre telepített
csavar is segít ebben, így az előlap
szerszámok nélkül is felszerelhető.
Közben több beállítási lehetőség
közül választhatunk, figyelve a
méretekre, a nyitási tartományra
és az előlap súlyára.

TERVEK
A Kesseböhmer az új szerelvényeinek további generációit tervezi
kifejleszteni. A „FREEslim” nevű
koncepcióban a minimalista és
láthatatlan stílus a fő csapásirány.
Az ultravékony megjelenés mellett
természetesen fontos marad a
sokoldalúság is.
A Kesseböhmer ötleteit gyűjteménybe szedi az Interzum 2019
idejére, és digitális, valamint nyomtatott formátumban is az érdeklődők rendelkezésére bocsátja.
A bútorszerelvények kiemelkedő
szereplője ezáltal egyértelmű jelzést küld a piacnak, hogy a rejtett
emelőtechnika területén az élen
járnak.
Közben a szerelvények miniatürizálása gyors ütemben halad. Az
új vasalatok nemcsak diszkréten
esztétikus megjelenésűek, de
több helyet is biztosítanak, értékes tárolóhelyeket ajándékozva a
felhasználónak. ■
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FREESPACE
A kisebb lehet erősebb, az erősebb
lehet egyszerűbb, az egyszerűbb
lehet jobb és a jobb lehet hatékonyabb is – vallják a szakemberek és
a Kesseböhmer igyekszik bebizonyítani ezeket az elméleteket. A vállalat
az évtizedes tapasztalatokat és
szakértelmet kihasználva fejlesztett
új, “FREEspace” nevű kivetőpántját
is bemutatta a kölni vásáron. Ez
a kis kompakt szerelvény nagymértékben különbözik a jelenleg
hagyományos megoldásoktól, de
számos funkcionális előnyt nyújt
használójának. Nem véletlenül
kapott a Kesseböhmer Product
Design 2019 díjat a termékért.
A „FREEspace” egy jóval könnyedebb változatot képvisel, minimális
beépített mélységgel, vékony megjelenéssel és egy beépített rugóval.
A beépített csillapító szerelvény 11
kilogrammig képes kezelni a rá nehezedő nyomást, ám a Kesseböhmer
ezt az értéket 15 kilogrammra
emelné az év végéig. A „FREEspace”
tehát egyszerű kezelhetőséget és

