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Opodstatnění nového výrobku

Přiměřeně ke CLIP top BLUMOTION bychom chtěli nabídnout také vhodný závěs s větším úhlem otevření, který se zakládá na dnešním závěsu 0 - s 
nulovým přesahem. Otočné body nejsou změněny.  Včasný začátek zavírání (dotahu) zajišťuje v kombinaci s novým BLUMOTION k naklapnutí na 
závěs srovnatelný pohyb. Dodatečně bude nabízen závěs pro polonaložené dveře (POZOR: v takovém případě nebude  žádný 0 - přesah!). 

Argumentace / při komunikaci klademe důraz

Nový závěs / BLUMOTION bude uevden na trh se sortimentem CLIP top BLUMOTION (závěsy s integrovaným BLUMOTION).

Technické detaily

Závěs:
Úhel otevření 155°
Pro skříně s vnitřními výsuvy, nebo policovými výsuvy (přímé ramínko závěsu)
S komfortním nastavením na hloubkku díky šnekovému převodu
S nebo bez dovírací mechaniky (bez pružiny)
Montáž a demontáž bez nářadí dvířek na korpus
3-dimensionální nastavení (s odpovídající montážní podložkou)
U řešení INSERTA také montáž bez nářadí u misky závěsu
Obraz vrtání (odstup misky) se mění ze stávajících 3-6 mm na 3-8 mm
S novým polonaloženým ("zalomeným") závěsem mohou být do tloušťky dveří 19mm vyrobeny i dveře a korpus se 4-stranným pokosem (kolem 
dokola).

-> výkres bau0014115628  (odkaz funguje jen na síti_jinak viz. PDF) 

BLUMOTION:
Nový BLUMOTION 973A7000 (nezpůsobilý CLIP top 170° / CLIP 170°)
Stávající BLUMOTION 973A6000 nemůže být více používán k novým závěsům 71T75x0N.

Krytky:
Nová krytka ramínka závěsu 70.7503 (stávající 80.6507 již není možné použít)

Omezovač úhlu otevření:
Omezovač úhlu otevření 70T7503N na 110° (POZOR 70T7503 není možné použít)



Sortiment

Závěs 7xT7xx0N

BLUMOTION 973A7000



Krytky 70.7503

Omezovač úhlu otevření 70T7503N



Termíny z BAU

Závěs - naložený: 71T75x0N / 70T75x0NTL:
Na konci 2009 bude výroba v BAU přestavěna na nový typ závěsů. 
Od začátku 2010 se budou nadále vyrábět jen nové závěsy. 
Dosavadní typ závěsu bude nejdříve doprodán.

Závěs - polonaložený: 71T76x0N / 70T76x0NTL:
Start sériových dodávek z BAU:plánuje se březen 2010

BLUMOTION 973A7000: 
Start sériových dodávek z BAU: začátek 2010

Krytky 70xxxx
Start sériových dodávek z BAU: začátek 2010

Omezovač úhlu otevření 70T7503N
Start sériových dodávek z BAU: začátek 2010

Ceny

zůstávají beze změn
na doptání
dle ceníku




