Mis on
juhtunud
sahtliga?
Seda, millest see lugu alguse
sai, ma siinkohal meenutama ei
hakkaks. Seega alustan sellest,
mis on juhtunud lihtsa sahtli
Metaboxiga: see sama tavaline
plekk küljega sahtel on teinud läbi
täieliku muudatuse – ta sulgub nüüd
tänu BLUMOTIONILE pehmelt.

Vana köök kaasaegseks
Piisab ühe Blumotioni lisamisest vasakule
küljele, kapi sisse, ja juba hakkabki teie vana
köögimööbli sahtlite sulgumine pakkuma naudingut. Sahtli sulgumisel ei lenda enam sahtlisse paigutatud esemed põrutusest segamini.
Kui teid aga huvitab hoopis puitsahtel, siis
palun! Tandem sahtel on selleks just nagu loodud – liigub vaikselt ja sujuvalt. Põhjus on väga
lihtne: Blum ei kasuta kuullaagreid!
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Ehk siis ei toimu kahe metalli vahelist hõõrdumist. Sahtlisiin liigub kolmest küljest toetuvate kapron rullide peal, mis tagab väga hea
stabiilsuse ja ideaalse liugumise. Sulgumise
eest vastutab jälle Blumotion pehmendus.
Kui aga soovite ilma käepidemeteta sahtleid, siis selleks on loodud süsteem SERVODRIVE.
Kerge vajutus esipaneelile ja sahtel avaneb
ise nagu „võluväel“! Lükkate kergelt sahtlit ja
juba see sulgub pehmelt. Ja seda jälle tänu
Blumotionile. Ja veel, tänu Blumi toodete lihtsusele ja universaalsusele saab neid hiljem
lisada soovi korral sahtlile.
Mis on aga vahepeal toimunud Tandembox
sahtliga? Selles perekonnas on toimunud
kõige rohkem muutusi. Perekonda on vahepeal
sündinud juurde kaks uut liiget Tandembox
Intivo ja Tandembox Antaro. Tandembox Intivo
on täiesti uus lähenemine sahtlile - puudub
tavapärane reeling. Selle asemel on hoopis
kliendil võimalik kujundada kõrgema sahtli
külg oma soovi järgi.
Kas panna siia kontrasti juurde või hoopis
sulandada fassaadiga ühte tooni. Valiku võimalused on piiramatud. Tõeline disainerite
maiuspala! Peale selle on veel saadaval ka
musta värvi sahtli külg.
Tandembox Antaro erineb selle poolest,
et siin on tavapärase ümmarguse reelingu
asemel võetud kasutusele kandiline reeling,
mis annab kohe sahtlile hoopis teistsuguse
välimuse ja kasutusvõimalused. Sulgub loomulikult pehmelt ja sujuvalt nii nagu Blumi
toodetel kombeks.
See, millest siin kirjutasin, ei ole unistuste
kaugusel, vaid juba ka Eestis saadaval. Nii, et
– tehke oma valik!
Priit Lepik
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