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Nové materiály pro stínící techniku - pokračování.
Jak jsem vás již informoval v minulém newsletteru, rozhodla se naše firma investovat do technologií umožňujících výrobu plisovaných
materiálů na výrobu PLISSEE. První vlaštovkou v tomto programu byly minulý rok čtyři materiály a to 5013 - KAORI , 6394 – AMIRA, 6012
– FINO a 6002 – JORDIS, které jsem vám představil minule.
Letos k těmto materiálům přibyl artikl 6288 – LUND a 6425 – REET.
Všechny tyto materiály lze použít nejen jako DEKORAČNÍ LÁTKY, ale lze je objednat jako materiály na PLISSEE, JAPONSKÉ STĚNY a
ROLETY.

Zaměřování PLISSEE:
Mnozí z vás ,našich klientů, kteří prodávají stínící techniku UNLAND, jmenovitě PLISSEE, neustále tápají, jak správně tento produkt u
klienta zaměřit. Zde vám nabízím názorný příklad různého uchycení techniky na zasklívací lištu či rám okna a jak jej správně zaměřit.
Kdykoliv si nebudete jisti JAK ?, víte kam volat, jsme vám kdykoliv k dispozici ☺

Aktualizace stránek UNLAND.CZ
Rád bych vás upozornil na naše „skoro“ hotové české stránky UNLAND.CZ, kde najdete veškeré prospekty, ilustrační fota (které můžete
samozřejmě volně používat k vaší propagaci), loga a návody, novinky a další informace, které jsme pro vás připravili. Komu česká mutace
nestačí, může navštívit naše německé stránky unland.de ☺.
www.unland.cz
www.unland.de

Cvočky, cvočky a zase cvočky ☺
Velmi často se setkáváme s dotazem, co znamenají cvočky (pro naše slovenské zákazníky - gombíky ☺) na našich vzorkovnicích.
Celá věc je velmi prostá a to:
Cvočky označují na barevnici, které materiály jsou dostupné v obou rozměrech, tedy v šířce (většinou 140 cm) a zároveň ve výšce
(většinou 280 cm).
Tam kde cvoček není, je materiál dostupný pouze v šíři. Materiál (platí to většinou u jednobarevných materiálů viz. 6039) je pak ve výšce
stranově otočen o 90 stupňů.
A to je celé ☺.
Vybráno z vašich realizací:
Tentokrát vám přinášíme realizaci studia FINESTRA. Jo jo vídeňka, to je klasika, co myslíte?
Moc děkujeme paní Horáčkové za poskytnutí fotografií.

Dekorační látka art. 4228/130/140 a záclona art. 0982/001/280

Veletrh Frankfurt 2014 – pokračování
Ještě několik málo obrázků pro inspiraci, pořízených na Heimtexu 2014. Třeba vám pomohou při prezentaci u zákazníka, nebo jen potěší
oko znalce?
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