targi „Interzum 2009” w Kolonii

JakoÊç wyznacza
kierunek
Podczas jubileuszowej, 50. edycji targów „Interzum” firma Rejs zaprezentowa∏a wiele
interesujàcych nowoÊci. Mo˝na je by∏o obejrzeç na nowoczesnej ekspozycji koncentrujàcej
uwag´ zwiedzajàcych na produktach.

A

kcesoria i systemy akcesoryjne firmy Rejs cenione sà zarówno w Polsce,
jak i zagranicà. Na pozytywnà
ocen´ asortymentu wp∏ywa
fakt, ˝e powstaje on z wysokiej
klasy surowców i przy u˝yciu
nowoczesnych urzàdzeƒ przemys∏owych. Oferta spó∏ki jest
bardzo bogata i obejmuje m. in.:
wyposa˝enie do szafek dolnych,
naro˝nych, wiszàcych, wysokich, systemy relingowe, kolumny i wsporniki, elementy
wyposa˝enia garderoby, nogi
i nó˝ki oraz uchwyty. Firma
Rejs zajmuje si´ równie˝ wykonywaniem us∏ug dla przemys∏u
tj. obróbka skrawaniem, zgrzewanie elementów, nanoszenie
pow∏ok ochronnych czy ci´cie
laserowe.
Jednym z rozwiàzaƒ najbardziej znanych klientom firmy
Rejs jest linia „Maxima”, na którà sk∏adajà si´ m.in. szuflady
wewn´trzne, frontowe, z organizerami, pojemnikami na odpady oraz rodzina mini carg
bocznych. Podczas targów „Interzum” mo˝na by∏o zobaczyç
nowe lub odÊwie˝one warianty
niektórych elementów linii
„Maxima”. NowoÊcià jest te˝
monta˝ systemów akcesoryjnych – tak jak dotychczas
– na prowadnicach firmy Blum,
ale te˝ od niedawna – na prowadnicach firmy Grass.

W grupie rozwiàzaƒ typu cargo na szczególnà uwag´ zas∏ugujà „Cargo maxi obrotowe”
na prowadnicy Fulterera oraz ∏atwe w monta˝u i bardzo wytrzyma∏e „Cargo maxi” o ∏adownoÊci do 200 kg. Mo˝na regulowaç

ich wysokoÊç oraz wybraç sposób mocowania koszy. Carga wyposa˝one sà w systemy cichego
domykania. Podczas targów „Interzum” zaprezentowano równie˝ bardzo bogatà rodzin´ carg
mini 15 mm. Do ich zakupu mo-
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˝e przekonaç ogromna funkcjonalnoÊç tego typu systemów.
Wi´kszoÊç u˝ytkowników kuchni z pewnoÊcià doceni równie˝
propozycje zagospodarowania
naro˝ników kuchennych. Firma
Rejs w Kolonii zaprezentowa∏a
m.in. „Corner comfort”, który
mo˝na w ca∏oÊci wysunàç na zewnàtrz i mieç pe∏ny dost´p
do zawartoÊci koszy. Alternatywà
dla zwyk∏ych pó∏ek obrotowych
mo˝e byç równie˝ „Corner combo” z automatycznà blokadà zapobiegajàcà zniszczeniu mebli,
do monta˝u w szafkach naro˝nych ró˝nego typu. Funkcjonalne sà te˝ propozycje wyposa˝enia garderoby np. wielofunkcyjne stela˝e do przechowywania
spodni czy krawatów na systemach jezdnych firmy Grass.
Wyobraêni´ projektantów mebli mogà zainspirowaç profile
aluminiowe „R11”. Pi´knie wyglàdajà w po∏àczeniu z wielowarstwowà taflà szk∏a wype∏nionà
grafikà. Sà przy tym bardzo praktyczne, bo ich konstrukcja utrudnia przedostawanie si´ pod powierzchni´ frontów wszelkiego
rodzaju zanieczyszczeƒ. Dla wielu odbiorców firmy Rejs dobrà informacjà jest te˝ swobodna mo˝liwoÊç wyboru ró˝norodnych
wykoƒczeƒ systemów akcesoryjnych oraz ich wariantów cenowych, w tym równie˝ ekonomicznych. <<
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