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Vážení obchodní partneři
dovoluji si Vám oznámit, že s platností od 1. Srpna 2017 dochází k renovaci povrchové úpravy
produktových řad sortimentu „GLAS“.
U povrchových úprav "Alu stříbrná EV1" (101) a "Alu jako nerez"(107) dochází k modernizaci v
souladu s barevným schématem dormakaba. Obě nové povrchové úpravy budou mít jemnější
obroušený povrch, čímž se dosáhne příjemnějšího pocitu a lepší vizuální přitažlivosti.
Kterých produktových řad se to týká?
Upgrade se týká řady STUDIO (Rondo, Classic, Gala 2.0, Arcos a Medio) a řady OFFICE (Junior, Classec a Arcos). V případě Gala 2.0, Arcos a Medio se jedná pouze o falešnou satinovanou nerezovou povrchovou úpravu, protože EV1-Deco již poskytuje vysoce kvalitní povrchovou úpravu.
Jaké budou nové kódy barev?
„Alu stříbrná EV1 (101)“ bude nahrazena „Alu stříbrný elox (150)“ / Alu silver anodized
„Alu jako nerez (107)“ bude nahrazena „Alu s/s elox (157)“ / Alu s/s anodized

Pozor: Vezměte prosím na vědomí, že navzdory barevným kódům 150 a 157, které jsou
značeny stejně, bude skutečný vzhled povrchových úprav - až do úplné harmonizace povrchů
dormakaba - i nadále odlišný od kování MUTO a MUNDUS, které již pravděpodobně znáte.

Kdy nastane změna?
Nové barvy budou k dispozici k objednávkám od 1. srpna 2017.
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107 – 157
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Bude přechodné období od "stávajícího" do "nového"?
Ano. Aby bylo možné provést změnu co nejlépe, budou staré i nové povrchové úpravy k dispozici až do konce roku 2017.
Avšak od 1. ledna 2018 budou původní eloxované povrchy dostupné pouze na speciální objednávku. To bude znamenat nárůst ceny i prodloužení dodací lhůty. (101 a 107 již nebudou skladové povrchové úpravy). Bude samozřejmě stále možné objednat je jako náhradní díly.
Ovlivní změna ceny?
Ne. Nabízíme vám upgrade kvality za stejnou cenu.
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