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Umdasch – co nowego?
Nowe systemy firmy Umdasch, potwierdzajà silnà pozycj´ grupy na rynku producentów mebli sklepowych.

Wprowadzone do aktualnej oferty systemy mebli

sklepowych Umdasch, stwarzajà du˝e mo˝liwo-

Êci indywidualnego podejÊcia do aran˝acji

wn´trz. Projektanci poszukujà dziÊ systemów,

których elastycznoÊç i ró˝norodnoÊç pozwoli na

dopasowanie do stylu konkretnej marki oraz

podkreÊli unikalny charakter wn´trza.

WÊród nowoÊci firmy Umdasch znajduje si´ sys-

tem „Arena Alu”. Jego innowacyjna budowa

sprawia, ˝e profile sà niemal niewidoczne, dzi´ki

czemu rol´ pierwszoplanowà mogà pe∏niç pre-

zentowane towary i design danej marki. Elemen-

ty najbardziej widoczne – powierzchnie Êcienne

– mogà byç wykonane z dowolnego materia∏u,

aby podkreÊliç specyfik´ sklepu. Na uwag´

zas∏ugujà równie˝ akcesoria „Arena Alu” – pre-

cyzyjnie wykonane konstrukcje aluminiowe z naj-

wy˝szej jakoÊci pow∏okami anodowanymi lub

elementy stalowe w pow∏oce chromowanej

b∏yszczàcej lub matowej.

„Independent” to kolejna nowoÊç firmy

Umdasch. Profile w po∏àczeniu z akcesoriami

systemu „Arena Alu”, mogà byç montowane na

niemal wszystkich powierzchniach i materia∏ach.

System doskonale sprawdza si´ na kolumnach

oraz wkl´s∏ych i wypuk∏ych Êcianach.

Prosty monta˝ oraz fakt, ˝e profil aluminiowy

nie wymaga dodatkowego wbudowania w p∏yt´

sprawiajà, ˝e dzi´ki nim prawie ka˝dy pomys∏

architekta mo˝e byç zrealizowany.

Dobrze znany system „Classic”, ch´tnie sto-

sowany ze wzgl´du na swojà uniwersalnoÊç,

zyska∏ nowe oblicze dzi´ki odÊwie˝onej linii

akcesoriów. Z jednej strony sà to komponenty

aluminiowe, przeznaczone do ekspozycji lekkiej

konfekcji, a z drugiej – akcesoria stalowe prze-

znaczone do ekspozycji ci´˝szej odzie˝y. Ofert´

uzupe∏nia ca∏a gama pó∏ek opartych na ró˝no-

rodnych konsolach.

Dobrym rozwiàzaniem do zaprezentowania lek-

kich, drobnych towarów jest system aluminio-

wych profili poziomych „Horyzont”. Umo˝liwia

∏àczenie profili aluminiowych z ró˝nymi materia-

∏ami (poprzez ich wbudowanie bàdê bezpoÊred-

ni monta˝ na powierzchni, tak˝e obustronnie).

¸atwy, bezpoÊredni monta˝ szklanych pó∏ek,

bez potrzeby stosowania dodatkowych konsol

lub uchwytów, pozwala na odpowiednià ekspo-

zycj´ towarów.


