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Новини за продукти
SFM3 вече е в наличност

SFM3 е специална конзола за монтаж в една линия със стената (за тухлени стени).

Направете
отвор и
фиксирайте
конзолата с
помощта на
либелата

Поставете
картона (не
монтирайте
вътрешната
рамка по време
на тази операция)

Поставете
сензорите (не
монтирайте
вътрешната
рамка повреме
на тази операция)

Поставете
вътрешната
рамка и след това
боядисайте
стената и
вътрешната рамка

Поставете
предната плоча

SFM3CG (за гипсокартон) ще бъде налична от месец юли. Повече информация
ще научите във следващият бюлетин.

SFM3 3 - модулна конзола от System 44 - централен фиксиращ винт 83,5 мм -
доставя се с картон, устойчив на хоросан, либела и вътрешна рамка.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

• Възможност за поставяне на рифелувана тръбичка Ø: 20 / 25 / 30 / 36 мм
• Пожаройстойчивост (GWT): 650 °C
• Съответствие с нормативни документи: CEI EN 60670-1 (23-48) / CEI 64-8
• Материал: удароустойчив полистирол
• Маркировка: CE
• Означение: IMQ

МОНТАЖ
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Рекламни материали

Подготвяме нови табла на System 44. Това просто табло показва всички основни
функции на нашите продукти.

Имаме удоволствието също да Ви представим новите брошури на системата
Ave Touch в бяло и черно.
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Фокус
По-долу е списъкът с последните промени в минималните количества за поръчка.

Напомняме Ви, че количеството продукти в поръчката към AVE трябва да бъде
еднакво или кратно на минималното количество:

45B63 минималното количество за поръчка вече е 120 броя вместо 80

2503MG минималното количество за поръчка вече е
300 броя вместо 234

44A02SG минималното количество за поръчка вече е 50 броя вместо 30
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Новини за Ave
Напомняме Ви, че:

Компанията ще бъде затворена от 03 август до 21 август за лятна почивка.

За да успеем да доставим продуктите Ви навреме, най-учтиво Ви молим да
изпратите и потвърдите поръчките си до 01 юли.

Ave ще направи най-доброто, за да задоволи всички закъснели заявки, но моля
уверете се, че те ще Ви позволят да покриете всички запитвания и поръчки за
периода юли, август и септември, както и да извършвате качествено обслужване
на клиентите си.

Моля не подценявайте това важно съобщение, тъй като само по този начин ще ни
бъде възможно да организираме производството си и да организираме доставката
на стоките навреме, преди нашето обичайно лятно прекъсванел


