BÚTORVASALAT
ÚJDONSÁGOK
A Démos Trade az egyik legszélesebb
bútorvasalat-portfólióval rendelkező cég Magyarországon. Két saját
márkánk, a jól ismert Strong és Tulip
nevek alatt többféle vasalat is megtalálható, mint fogantyúk, fióksínek,
pántok, asztallábak…
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A nagy kapacitású raktárak lehetővé teszik a több tízezres tételek
kínálatát, amelyeket az egyre jobban kedvelt modern, online portál
segítségével értékesítünk üzleti
partnereinknek. A kiterjedt portfólióban továbbá képviselve vannak a
világmárkák termékei is. Az ügyfelek
közé bútorgyártók, belsőépítészek,
kisebb iparosok és nagykereskedők
is egyaránt tartoznak.

Az újdonságok és a friss információk már megtalálhatók a 2021-es
bútorvasalat-katalógusunkban.
MIT TARTALMAZ A KATALÓGUS?
■ 1425 oldalnyi tartalom
■ több, mint 23 000 cikkszám
■ 15 könnyen áttekinthető fejezet
■ több tucat újdonság.
Természetesen a katalógus nem
csak az újdonságokról szól. Meg-

találhatja a rendszeresen rendelt
kedvenc tételeit is. Megtalálhatók
a Blum, a Hettich, a Kesseböhmer,
a Vibo, az Italiana Ferramenta és
természetesen a Strong és Tulip
márkáink is. Sőt, a Grohe, a Pöttker
és az Agoform termékei nagyobb
teret kaptak.
ÚJDONSÁGOK
A teljesség igénye nélkül szeretnénk
bemutatni néhány újdonságunkat.
STRONGMAX KESKENY ÜVEG
OLDALFALLAL
A StrongMax családba tartozó
keskeny oldalfalú fiókrendszerek
4-féle oldallapmagassággal és 3
színben érhetők el: fekete, antracit,
fehér. Teherbírásuk 40 kg, 60.000
cikluson tesztelve. A fiókfront vízszintes, függőleges és dőlésszög
beállítása is lehetséges. Újdonság
a StrongMax családban az üveg
oldalfalú verzió.

megoldást a saját márkás Strong új
mechanikus és elektronikus bútorzárakkal. Az egyik új elektronikus
bútorzárunk az ujjlenyomat-olvasós
zár, amely Fix (egy, rögzített ujjlenyomat), vagy Free (minden nyitásnál
törlődik az ujjlenyomat) módban
is használható, alkalmazkodva a
legkülönfélébb igényekhez.
A további újdonságokat megtalálja
az új nyomtatott katalógusban.
Létrehoztunk egy online verziót
is, melyben a fejezetekre kattintva
lapozhat, így könnyedén megtalálhatja, amit keres. Az online verzió
a www.demos-trade.hu weboldaTovábbá a 4 memóriagombnak
köszönhetően elmentheti kedvenc beállításait, így azok között
bármikor könnyen válthat, csupán
az elmentett opció számát kell
megnyomnia. A munka közbeni
pozícióváltás növeli a produktivitást, és csökkenti a derék- és
hátfájdalmat.
STRONG FEDELES, REJTETT
ELEKTROMOS ALJZAT
Képzelje el, hogy minden egy
helyen található: indukciós töltő,
USB-csatlakozás, RJ45 adatcsatlakozás, konnektor vízforralóhoz,
kenyérpirítóhoz, konyhai robotgéphez, cserélhető HDMI-csatlakozóval.
Mindez most a Strong új fedeles
elektromos aljzatában. A csomag
tartalmaz egy HDMI Keystone betétet, amely könnyen felcserélhető
az RJ45 adatcsatlakozóval.
ELEKTRONIKUS
UJJLENYOMATZÁR
Gyorsan fejlődő világunkban egyre
modernebb, értékesebb eszközökkel
végezzük napi irodai munkánkat,
amelyeket munkaidőn kívül szeretnénk biztonságban tudni, nem
is beszélve a bizalmas dokumentumokról, amelyeknél létfontosságú a
biztonságos tárolás. Erre nyújtunk

lon, az értékesítés támogatás fül,
katalógusok menüpont alatt érhető
el. Újdonságainkat folyamatosan
mutatjuk be a Démos Trade Magyarország Facebook-oldalon is.
A katalógus megvásárolható viszonteladó partnereinknél, további
információért érdeklődjön területi
képviselőinknél a kapcsolat menüpont alatt.
A bútorvasalat-katalógus fontos
eszközzé vált ügyfeleink körében
és inspirációként a konkurencia
számára. Hisszük, hogy ez továbbra
is így marad. ■
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ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ
ASZTALLÁBAK
Egyre nagyobb népszerűséget
kapnak az elektromosan állítható
asztallábak. A Strong termékcsalád
részeként bevezettük az elektromosan emelhető asztalt és sarokasztalt. Használata egyszerű, hiszen
az elektromos mechanizmussal,
fel-le gombok megnyomásával
könnyen beállíthatja az ön számára kényelmes magasságot,
centiméterre pontosan, melyet a
digitális magasságjelző mutat. A
komfort maximalizálását a kijelző
fényerő-beállítási lehetősége adja
(3 szint érhető el).

