Rafinované rozebírání a skládání čalouněného
nábytku
CoFix od firmy Hettich
Hettich míní : Nyní je čas na přehodnocení! CoFix je
inovativní spojovací systém, díky němuž lze čalouněný
nábytek snadno sestavit i rozebrat pouhým jedním klikem.
CoFix představuje revoluci ve výrobě, přepravě i montáži
čalouněného nábytku - a je zárukou spokojenosti všech
zúčastněných až do konce.
Výhody CoFix lze spatřit již při výrobě: Díky snadnému rozebírání
není třeba velký nábytek vyrábět v jednom kuse, nýbrž jej lze
dodávat po menších jednotlivých dílech. Hmotnost jednotlivých
elementů je pak nižší a tím se výrazně usnadňuje zvedání,
přenášení a jakákoliv manipulace. To je rovněž významný
příspěvek k bezpečnosti a komfortu práce. Montáž kování je
jednoduchá, stačí pouhé dva vruty. CoFix vytváří stabilní spoje
nábytkových dílů: bez vůle a naprosto robustní. Tento spojovací
systém umožňuje jednoduchou předmontáž u výrobce a též
pohodlnou montáž u zákazníka - zcela bez nářadí.
Také pro skladování a logistiku bývá čalouněný nábytek pěkným
oříškem: Často je nejen těžký, ale hlavně neskladný, takže je pak
obtížné optimálně využít přepravní objem. Díky rozložení nábytku
na menší díly vede CoFix k efektivnímu využívání prostoru a
významnému snižování nákladů na skladování a logistiku. Je
zcela zřejmé, že stěhování pohovky po úzkém schodišti je
rychlejší a snažší v rozloženém stavu. Tím rovněž snižuje riziko
poškození nábytkových dílů při přenášení úzkými průchody
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společných prostor i bytů - a to významně přispívá ke spokojenosti
zákazníka, výrobce i prodejce, jelikož klesá počet reklamací a tedy
i náklady na jejich vyřízení.
Více informací o šikovném kování CoFix od firmy Hettich
naleznete na: https://think-click.hettich.com/cofix-en

Na stránkách www.hettich.com si můžete stáhnout následující
obrazový materiál:

Jednotlivé díly místo neskladného kusu
čalouněného nábytku: CoFix umožňuje
výrobek rozebrat i sestavit zcela
jednoduše. Foto: Hettich

Díky povedenému spojovacímu kování
CoFix od společnosti Hettich lze
optimálně využívat skladovací i
přepravní objemy. Foto: Hettich

Čas na změnu: CoFix je inovativní
spojovací systém, díky němuž lze
čalouněný nábytek snadno sestavit i
rozebrat pouhým jedním klikem.
Foto: Hettich
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