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Grawa - Gránit mosogatók a Foresttol
Hosszas hallgatás után (ebben a termékkörben) cégünk egy új, saját márkás gránit mosogató
családdal jelentkezik, amely nem csak árban, hanem dizájnban és minőségben is felveszi a
legnagyobb márkákkal a versenyt.
A Grawa termékek 2017. július elejétol érhetoek el kínálatunkban.
Kattintson IDE, és tudjon meg többet a Grawa gránit mosogatókról!

Új Egger munkalapok

Még erősebb függesztés

Az Egger 2017-ben nem csak
bútorlapjait újította meg, hanem a
munkalapok terén is számos
újdonságot mutatott be. Cégünk 25
új Egger munkalap színnel
jelentkezik, amelyek a
legmodernebb irányzatokat és
színvilágot képviselik.

A Camar cég elkötelezett a
folyamatos fejlesztések mellett,
különösen, ha olyan, biztonságunk
szempontjából is fontos
termékcsoportról van szó, mint a
függesztők.
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Munkalap választékunk
Új trendek megjelenésének és az Egger cég kollekcióváltásának következtében munkalap választékunkban az utóbbi fél évben jelentos
változások álltak be. Ugyan ezeket a változásokat (új színek, megszuno termékek) mi folyamatosan közöljük, - vásárlóink visszajelzése
alapján - nem mindig sikerült egyértelmu információt átadnunk. Most egy olyan táblázatot adunk olvasóink kezébe, amely eddig egy
belso munkaállományként muködött cégünknél. Ez minden, jelenleg kezünkben lévo információt számba véve foglalja össze
posztforming termékeink és kiegészítoink választékát.
Figyelem! Olyan színek is találhatóak a táblázatban, amelyek még bevezetés alatt állnak, és beérkezésük legkorábban csak a nyár
második felében várható! A megszuno termékeket a táblázat nem tartalmazza! Ezen termékek elérheto készletérol kérjük, tájékozódjon
kollégáinknál!
Munkalap táblázat letöltése >>>

Hatékony élzáró gép tisztítás
Gyertyás (PUR 270/9) élzáró gépeink tisztítására a Technomelt PUR Cleaner All-in-one tisztítógyertya kínálja a leghatékonyabb
megoldást. Célszeru a PUR technológiát használó élzáró gépeinket ezzel az eszközzel tisztítani (és nem granulátummal). A termék már
cégünk kínálatában is elérheto, cikkszáma: 00005290019

Módosult cseresznye lábazat
A 150 mm magas cseresznye színu, muanyag lábazat elemünk kis mértékben módosult, ezért a termék új cikkszámon érheto
el: 00010901507

Megváltozott a térben állítható oszlopok rögzítése
A WE09.0301 állítható rögzítoelem (katalógus 5.37 oldal) megváltozott. Az új méretekrol az alábbi rajz ad tájékoztatást. A termék a régi
cikkszámon (00006233030) érheto el.

Megszűnő termékeink táblázata

Megosztás Facebookon

Továbbküldés e-mailen

Ön a Forest Hungary Kft. hírlevelét olvasta. Örömünkre szolgál, hogy megtisztelt bennünket figyelmével! Amennyiben kérdése van,
keressen meg minket, készséggel állunk rendelkezésére!
Amennyiben nem szeretne tolünk több hírlevelet kapni, bármikor leiratkozhat.

