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Gama Disbon
Important:
Modificări cu privire la nuanțarea produselor din gama Disbon
Stimați colegi,
Vă aducem la cunoștință decizia de a opri nuanțarea produselor DisboXID 421 respectiv DisboXID 464
la Sâncraiu de Mureș. Aceste produse fiind pe bază de solvent, nu pot fi nuanțate pe sistemele standard
ColorExpress
.
Astfel, pentru orice culoare specială (aleasă din paletarul RAL, sau FloorColor PLUS – Ediția 2013)
se vor oferta produsele la preț de SOTON și se va ține cont de termenul de livrare mai îndelungat (cca
4 săptămâni – se clarifică cu departamentul logistică pentru fiecare caz în parte).

Vă rugăm să țineți cont de aceste aspecte în momentul ofertării, respectiv la discuțiile purtate cu partenerii
noștri.
Mai jos găsiți un tabel cu nuanțele standard la diferitele ambalaje ale produselor DisboXID 421 respectiv
DisboXID 464:
Produs/Nuanță
standard

cca RAL 7030
Steingrau*

cca RAL 7032
Kieselgrau*

cca RAL 7035
Lichtgrau*

cca RAL 7037
Staubgrau*

cca RAL 7038
Achatgrau*

cca RAL 7040
Fenstergrau*

cca RAL 7042
Verkehrsgrau
A*

DisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premium
- 3 kg

✔

- 10 kg

✔

✔

- 30 kg

✔

✔

✔

DisboXID 464 2K-EP-Beschichtung
- 30 kg
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
* Aceste nuanțe sunt afișate diferit, în funcție de monitorul sau imprimanta utilizată, astfel ele diferă de culorile reale reprezentate în paletarele de
culori.

Așa cum se vede și în tabel, nuanța standard Kieselgrau (cca RAL 7032) este cea mai ușor de
aprovizionat. Produsele de culoare standard au și un preț mai accesibil.
ATENȚIE! Culorile standard sunt specificate cu aproximație privind corespondența cu paletarul RAL (de
ex. Kieselgrau (cca RAL 7032). Dacă un beneficiar solicită explicit o nuanță RAL, atunci se vor oferta
produsele la preț de SOTON și se va comanda culoarea din paletarul RAL, nu cea din FloorColor PLUS.
Această regulă este valabilă pentru toate produsele pe bază de solvent.
Succes în activitate!
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