materiály – inzerce

Zachraňte hranu!
Vážení přátelé,
představte si situaci: zhotovili jste perfektní výrobek. Při výrobě
jste mysleli na jeho funkčnost, ale také na to, aby skvěle vypadal. Co si ale počít, když Vám zákazník po dodání prvních
vzorků volá a stěžuje si, že stroj opravdu funguje skvěle, avšak
již po pár dnech má otlučené hrany a původní krásný vzhled se
vytrácí? Kdo z nás nezažil parkování v podzemních garážích,
kde poslední parkovací místo je právě vedle zdi a prostor pro
výstup z auta je tak úzký, že nám při odjezdu zůstane na hraně
dveří dokonce i kus omítky? A toto se může přihodit takřka
při všech aktivitách… Někdy časem „pouze“ zmizí krása,
jindy se o stroj naopak zraní jeho obsluha.
Zabránit tomu můžeme jednoduše: pryžovým nebo silikonovým profilem! Ten má za úkol buď dané místo utěsnit, nebo
„jen“ zabránit poškození výrobku či jeho okolí, které by v případě neopatrnosti obsluhy nebo poruchy stroje mohlo nastat.
Na co je třeba při výběru „U“ profilu myslet?
1) Jaká je síla materiálu, na který bude profil nasazen?
2) Jedná se o ochranu dočasnou nebo trvalou?
3) Bude profil kopírovat nějakou hranu nebo oblinu?
4) Jak vybrat správný materiál profilu? Má odolávat povětrnostním vlivům, oleji, zvýšeným teplotám nebo být potravinářský?
5) Bude stačit jednoduchý U profil nebo je třeba vyřešit asymetrii pomocí těsnicí dutinky?
Zákazníci Gumexu jen za posledních 5 let použili pro své
výrobky více než 5,5 milionů metrů pryžových a silikonových
profilů. I Vy se na nás můžete spolehnout!
Libor Sedláček
ředitel rozvoje společnosti GUMEX, spol. s r. o.
www.gumex.cz		
www.gumex.sk
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NOVÁ KOLEKCE
LAMINOVANÝCH DESEK
PFLEIDERER
Proč právě PFLEIDERER?
Produkty pro profesionály!

Laminované desky Pfleiderer jsou ideálním materiálem pro jakýkoliv typ nábytku.
Naše vybraná kolekce dekorů je v souladu s nejnovějšími módními trendy.
Vyzkoušejte výbornou kvalitu a trvanlivost výrobků Pfleiderer!
Kromě atraktivní nabídky dekorů Vám nabízíme pružný servis, rychlé dodací lhůty a skvělé ceny.
Více informací na www.drevomaterial.cz/pfleiderer

Originální design pro Váš domov i kancelář
Dřevomateriál s.r.o. - prodejce PFL pro ČR

www.drevomaterial.cz

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738
564 01 Žamberk

tel.: +420 465 611 611
tel.: +420 844 333 003
www.drevomaterial.cz/pfleiderer

