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w budownictwie?

EkspertBudowlany.pl > Produkty > Polecane produkty i technologie

Lubię to! 0

ZOBACZ

Wymień swój piec na nowy kocioł!
DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU
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Udostępnij

5357 polubienia

Polub tę stronę

Zarejestruj się

Bądź pierwszą osobą wśród znajomych, która to
polubi

Naciśnij i otwórz - szafki i szuflady z elektrycznym
wspomaganiem otwierania
REJS

NA GORĄCO

NOWOŚCI

AKTUALNOŚCI

Okna z szybami ECLAZ więcej światła i ciepła
Firma Krispol wprowadziła do
swojej oferty najjaśniejszą i
najbardziej energooszczędną
szybę na polskim rynku - szybę
z powłoką ECLAZ. Zastosowanie jej w systemach
okiennych pozwoli zyskać aż 11%...
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Naciśnij i otwórz - szafki i szuflady z elektrycznym wspomaganiem otwierania

03.10

Fot. REJS

03.10

Jest wiele sposobów na to, by ułatwić sobie codzienne czynności w kuchni. Można dokładnie rozplanowywać
układ kluczowych sprzętów i stref pracy, a także zaopatrzyć się w funkcjonalne akcesoria. Można też sięgnąć po
systemy mniej oczywiste, a jednak gwarantujące wygodę i oszczędność czasu - np. systemy elektrycznego
wspomagania otwierania szafek i szuflad, które dostępne są w ofercie REJS.
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Jeszcze do niedawna, systemy elektrycznego wspomagania otwierania były uznawane przez wiele osób za zupełnie
niepotrzebny w kuchni gadżet. Wszak cóż może być trudnego w otwarciu szafki czy szuflady?
Jednak dziś mechanizmy te swoją funkcjonalnością zdobywają serca kolejnych użytkowników, stając się pożądanym, a
niekiedy wręcz nieodzownym elementem wyposażenia meblowej zabudowy. Jak można nie docenić wygody, jaką oferują?
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W nowym wymiarze - minimalistyczne
krzesła
Dachówka SIMPLA® FINESSE czarna
glazurowana
Nowości w Marbet Style - dla
miłośników dobrego designu
Zainspiruj się. Industrialne wnętrze z
odrobiną zieleni i różu
Granitowe aranżacje w kuchni - beż i
grafit
Stoliki kawowe - praktyczne i
eleganckie

Zwłaszcza wtedy, gdy pracując w kuchni mamy zajęte lub brudne obie ręce i nie możemy otworzyć frontu bez jego
ubrudzenia, odkładania trzymanych przedmiotów, lub wręcz proszenia kogoś o pomoc.

"Zasada działania mechanizmów wspomagania jest bardzo prosta. Wystarczy lekko nacisnąć front kolanem, łokciem czy
biodrem, a otworzy się on praktycznie samoczynnie. Z kolei dłuższy dotyk - np. gdy opieramy się o szafkę, jest inaczej
interpretowany przez system i nie inicjuje ruchu. System jest przydatny także przy zamykaniu szafek - nawet tych górnych, w
których front uchyla się ku górze. Wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk i szafka zamknie się sama. Już nie trzeba
przysuwać krzeseł czy wyciągać ramion - wyjaśnia Damian Rybak, specjalista ds. technicznych firmy REJS. Dowiedz się
więcej >>

PRZEGLĄDARKA PRODUKTÓW
Bramy garażowe
Ciepłomierze
Dachy zielone
Drzwi

Uznane marki
Systemy elektrycznego wspomagania sprawdzają się w szafkach i szufladach różnego typu i o różnym przeznaczeniu. Ich
zastosowanie pozwala absolutnie bez wysiłku wysunąć nawet ciężką szufladę z systemem segregacji odpadów albo duże

Elewacje
Farby elewacyjne
Farby wewnętrzne - nowy przegląd

wysokie cargo (nawet to o maksymalnej ładowności 90 kg), a także otworzyć lodówkę czy zmywarkę w zabudowie.

Folie i membrany dachowe - nowy przegląd

Zastosowanie dobrej jakości prowadnic gwarantuje płynny ruch, a mechanizm cichego domyku - koniec niepotrzebnego
hałasu podczas zamykania frontów.

Gładzie i szpachle
Grzejniki
Hydroizolacje
Inteligentne systemy zarządzania budynkiem
Izolacje akustyczne
Izolacje techniczne
Kleje i silikony
Klimatyzacja i wentylacja
Kolektory słoneczne
Kotły
Kurtyny powietrzne
Materiały budowlane
Meble
Narzędzia i elektronarzędzia
Ochrona przed grzybami i pleśnią
Ochrona przed wodą kondensacyjną
Ocieplenia
Ogrodzenia
Ogrzewanie płaszczyznowe
Osłony okienne - nowy przegląd
Osuszanie i odgrzybianie budynków
Oświetlenie zewnętrzne - nowy przegląd
Pokrycia dachowe

Obecnie REJS proponuje systemy oferowane przez wiodących producentów akcesoriów meblowych - w tym marki Blum.
Rozwiązania te są w pełni kompatybilne z systemami producenta z Rypina.

Pompy ciepła
Pompy c.o. i c.w.u.
Pompy do ścieków

Nie tylko w kuchni
Warto pamiętać, że systemy elektrycznego wspomagania sprawdzają się nie tylko w kuchniach, ale i innych pomieszczeniach
- w łazienkach i garderobach, a nawet salonach i sypialniach. Wyjątkowo przydatne są w przypadku frontów bezuchwytowych,
a także tam gdzie, jest wyjątkowo mało miejsca.

Pompy do zestawów hydroforowych
Produkty dekarskie
Rekuperatory
Systemy kominowe
Systemy nawadniające

"Systemy montowane są wewnątrz korpusów szaf i szafek, dlatego też dla postronnego obserwatora są kompletnie
niezauważalne. Dzięki temu sprawdzą się nawet w meblach klasycznych i stylizowanych, w których widoczne elementy
osprzętu mogłoby budzić niepotrzebny dysonans między technologią, a klasycznymi formami mebli. Co ważne, nawet w

Systemy przeciwoblodzeniowe

przypadku awarii i braku zasilania, dostęp do zawartości szafek nie jest niczym utrudniony - wówczas fronty można otworzyć
mechaniczne. Dodatkowo zaawansowana technologia pozwoliła zminimalizować zużycie prądu do bardzo niskiego poziomu" -

Sucha zabudowa

wyjaśnia Damian Rybak.

Środki do ochrony drewna

Systemy rynnowe

Środki do ochrony metalu

Środki do usuwania pleśni i grzybów
Tynki zewnętrzne
Tynki wewnętrzne
Urządzenia pomiarowe
Uzdatnianie wody
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Pledy i poduszki na jesienn...
POLECANE PUBLIKACJE

Przepisy techniczno-budowlane dla...

Porównaj Oferty Firm
Oszczędź 80% czasu i nawet 30% pieniędzy
Konstrukcje inżynieryjne - wykonanie
Brukarstwo
Roboty żelbetowe
Elewacje, ocieplanie, izolacje
Inne usługi lub towary

Porównaj Oferty »
Oferteo.pl
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Alarmy i Kamery
piczasso | 08-10-2018, 14:07 |
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pakowanie eksportowe
REJS to jedna z wiodących firm sektora akcesoriów meblowych w Europie. Specjalizuje się w produkcji elementów
wyposażenia z drutu, stali i aluminium do nowoczesnej kuchni i garderoby. 25 lat doświadczenia, stabilna organizacja (ponad
600 zatrudnionych osób), rodzinne wartości i "know how" gwarantują firmie nieustanny rozwój i ciągłe doskonalenie

Bobi | 08-10-2018, 12:45 |

produktów i usług.

Bobi | 08-10-2018, 11:20 |
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Rejs Spółka z o.o.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KATALOG FIRM

ul. Mławska 61

Onninen sp. z o.o.

87-500 Rypin

Tradycja i doświadczenie Grupy
Onninen to już nie tylko lata, ale
okrągły wiek. Fińska firma rodzinna, działająca
nieprzerwanie...

tel.: 54 280 56 51
faks: 54 280 61 92

Znajdź firmę...
(rejs, meble, zakup mebli, meble, akcesoria meblowe, hurtownie meblowe, producent mebli)

Dodaj swoją firmę | Zobacz katalog firm

GALERIA ARTYKUŁU

Ilość zdjęć: 3

POBIERZ EKSPERTA BUDOWLANEGO
Ekspert Budowlany 2018
Ekspert Budowlany do oglądania jako
flipbook lub do pobrania w formacie
PDF. Zaloguj si...

Ekspert Budowlany 2017
Ekspert Budowlany do pobrania w
formacie PDF.

Tagi: rejs, meble, zakup mebli, meble, akcesoria meblowe, hurtownie meblowe, producent mebli
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architektura

wnętrz
blog rhcc

aranżacja
łazienki
budowa domu

blog

budowa

budowlańca chemia budowlana dach
dachy design drewno drzwi elektronarzędzia farby
instalacje kuchnia kuchnie materiały budowlane
meble narzędzia nietuzinkowe przepisy kulinarne
ogrody ogrzewanie ogród okna dachowe okna
oświetlenie
pokrycia dachowe
potrawy
przepisy
kulinarne przepisy płytki ceramiczne remont rhcc

Podpis: *
E-mail: *
Kod z obrazka *
Komentarz: *

wnętrza

wokół domu

wyposażenie

łazienka



Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich
komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników
naszego portalu... dowiedz się więcej »
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Ciekawa Architektura
Instalacje

Normy prawne dotyczące ogradzania
posesji
Inne teksty autora

1

Obowiązkowe ubezpieczenia dla
sporządzających świadectwa
charakterystyki energetycznej

Powiązane artykuły

Nowe przepisy dotyczące gwarancji i
rękojmi

kuchni

Segregacja nie taka
straszna - szuflady na
odpady

Narożne szafki kuchenne praktyczne i wygodne

Naciśnij i otwórz - szafki i
szuflady z elektrycznym
wspomaganiem otwierania

Dobre zakupy z REJS

Czego użyć do wykonania szczelnej izolacji balkonu?
Istotnym elementem współczesnych powłok
hydroizolacyjnych, pełniących znacznie bardziej
złożone funkcje niż w przeszłości, są dziś także
walory estetyczne i mechaniczne. czytam dalej »

Jaki jest koszt ogrzewania
domu pompą ciepła?

Planujesz wykonanie bądź
modernizację dachu?

Biorąc pod uwagę ciągły wzrost cen oleju opałowego czy
Obecnie uszczelnienie co piątego dachu płaskiego oraz
gazu, mało prawdopodobne jest, aby ktokolwiek żałował
co piąta termoizolacja na krokwiach... czytaj dalej »
instalacji powietrznej pompy ciepła... czytaj dalej »

Szukasz podłogi idealnej pod ogrzewanie podłogowe?
Takie panele cechuje niezwykła wytrzymałość,
perfekcyjne wykończenie i niepowtarzalne,
ponadczasowe wzornictwo... czytaj dalej »

Czego użyć, by zapewnić
szczelność pokrycia
dachowego?

Zobacz przegląd folii i membran dachowych...czytaj dalej
»

W jaki sposób prawidłowo
dobrać izolację w świetle
obowiązujących wymagań?

Zapisz się na DARMOWE WEBINARIUM i poznaj
kompleksowe rozwiązania dla instalacji
chłodniczych.czytaj dalej »

Na co zwrócić uwagę wybierając osprzęt elektryczny do
nowoczesnego wnętrza?

Nowoczesne wnętrza to nie tylko odpowiednio dobrane
kolory i współgrające ze sobą meble oraz dodatki... czytaj
dalej »
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Tynk odpowiedni do kuchni i Nowoczesny system

łazienki »

kominowy do
odprowadzania spalin

Chcesz mieszkać w przytulnym i zdrowym wnętrzu, w
którym powierzchnie ścian i sufitów same będą chłonąć
wilgoć z otoczenia, kiedy zrobi się jej nadmiar, a
oddawać ją gdy powietrze staje się suche? czytaj dalej
»

Taki komin jest łatwy w montażu, lekki i niewielki, dzięki
czemu oszczędzasz powierzchnię mieszkaniową i...
czytaj dalej »

Szukasz energooszczędnego oświetlenia, które świetnie
wygląda?
Zobacz jak szerokie możliwości efektywnego
oświetlenia wnętrz daje technologia LED.
Ogranicz koszty zużycia energii nie rezygnując z
ciekawego designu ... czytaj dalej »

Zlecenia budowlane - gdzie szukać?
Poniżej przedstawiamy miasta z aktualnymi zleceniami budowlanymi:
Warszawa (21 884)

Wrocław (14 973)

Poznań (8 381)

Kraków (11 144)

Łódź (7 122)

Szczecin (6 057)

Gdańsk (6 722)

Bydgoszcz (3 458)

Katowice (8 031)

Lublin (2 724)

»
»
»

»
»
»

»
»

»
»

Nie
samą

Wszystkie zlecenia

»
budową człowiek żyje:

Red Hot Chili Cooking - sprawdź nowe przepisy Gosi :)

ADMINISTRATOR24.INFO

Usuwanie awarii
kanalizacyjnych w
Warszawie
Termowizja - kamera
termowizyjna jaką...
Plac zabaw na osiedlu - jakie
przepisy i...
Jak i czym osuszać mury?

IZOLACJE.COM.PL

Termomodernizacja budynku
- co to jest i co obejmuje?
Uciążliwa pleśń na ścianie skąd się...
Rola rzeczoznawcy w
procesie projektowania...
Termomodernizacja
budynków mieszkalnych -...

Zarządcy zagrożeni
cyberatakiem

ELEKTRO.INFO

Zastosowanie kamer
termowizyjnych diagnostyka urządzeń...
Inteligentne budynki sterowanie
Sprawdź nowe metody
projektowania...
Co tak naprawdę wiesz o
kontroli funkcji...

RYNEKINSTALACYJNY.PL

SPECIAL-OPS.PL

Czy warto usuwać awarie
kanalizacji bez kucia ścian?

Konserwacja broni – na co
zwrócić szczególną uwagę?

Dyrektywa Ekoprojekt w
skrócie

Nowe, kompaktowe latarki
na broń

Hydranty – wymagania
prawne i podstawowe...

Odzież termoaktywna w
kamuflażu

Inteligentny
elektromagnetyczny...

Zaawansowana optyka z
japońską tradycją
www.butybojowe.pl –
Największy wybór butów...

Dokładność pomiarów ma
znaczenie!...

ZNAJDŹ FIRMĘ WG BRANŻY
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AGD RTV

dom energooszczędny

instalacje kominowe

ogród

wanny, kabiny, brodziki

architektura i design

doradztwo budowlane

inteligentny dom

ogrzewanie podłogowe

wentylacja i klimatyzacja

armatura

drewno budowlane

izolacje

okna, ogrody zimowe

balkony i tarasy

drzwi, bramy garażowe

kolektory i pompy ciepła

baseny, oczka wodne

firmy wykonawcze

kominki i piece

osprzęt elektroinstalacyjny,
oświetlenie

bramy i ogrodzenia

fundamenty, ściany stropy

kotły

ceramika sanitarna

grzejniki

meble i wyposażenie wnętrz

certyfikaty energetyczne

hydroizolacje

nawierzchnie

Osuszanie murów
posadzki, podłogi, schody

chemia budowlana

instalacje c.o.

dachy i rynny

instalacje elektryczne

domy drewniane

instalacje kanalizacyjne i c.w.u.

ochrona przepięciowa i
odgromowa

punkty dystrybucji Eksperta
Budowlanego

oczyszczanie ścieków

sprzęt, narzędzia i
elektronarzędzia

odkurzacze centralne

targi, konferencje, szkolenia
termowizja
transport
Zobacz wszystkie »

Partnerzy

Wstecz
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