Interior Glass Systems zefektivnění portfolia
Lead by concentration.

Vážení IGS partneři,
Rádi bychom Vás tímto informovali o změnách v portfoliu IGS platných od záčátku roku 2021.

EFEKTIVITA KOMPLETNÍHO SORTIMENTU:
Jako důvěryhodný partner pro výrobu kompletního portfolia kování na celoskleněné interiérové systémy
jsme vybudovali a nadále rozvíjeli kompletní sortiment kování na posuvné, dorazové i kyvné dveře,
kování na posuvné dělící příčky a veškerého dalšího sortimentu, který je k vytvoření celoskleněných
interiérů potřebný. V současnosti naše portfolio zajišťuje pokrytí trhu nejen z hlediska používaných
technologií, ale i z pohledu široké palety designu, barev a povrchových úprav. V neposlední řadě
nabízíme netradiční kombinace klasického kování s moderními mechanickými i elektronickými produkty
jako jsou antipaniková madla, antipanikové zámky, systémy elektronického přístupu a podobně.

ŠÍŘKA PORTFOLIA A SELEKCE PRODUKTŮ:
Prostřednictvím široké diskuze s architekty i našimi obchodními partnery můžeme dnes identifikovat
jasné preference našich zákazníků a koncentrovat se na vybrané produkty našeho sortimentu, což
povede k zefektivnění našich služeb vůči našim obchodním partnerům, včetně zefektivnění inovačních
procesů.

Z výše uvedených důvodů budou neprodleně provedeny následující změny:
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#1: KOVÁNÍ NA SYSTÉMY Z KALENÉHO SKLA
−

MANET: designová řada MANET se za dlouhé roky stala velice populární a úspěšná především
díky ikonickému designu a variabilitě použití. Změnou vizuálních preferencí a dalších funkčních
požadavků bylo však kování MANET překonáno úspěšnými produkty jako MUNDUS /
UNIVERSAL Motion. V nabídce sestav pro kalené sklo zůstanou tak pouze sety na otočné dveře
s příslušenstvím.

−

UNIVERSAL Arcos: Obloukový design, tak charakteristický pro řadu ARCOS, je již nějakou
dobu na ústupu, protože přepustil místo čistým a rovným tvarům. Z tohoto důvodu bude kování
ARCOS vyřazeno z našeho sortimentu.

#2: MANUÁLNĚ POSUVNÉ DVEŘE
−

RSP 80: Systém, používaný jako doplněk k systému MANET ztrácí vyřazením tohoto systému
význam.

−

MANET: U systémů posuvných dveří je již delší dobu patrný trend požadavků na doplňkové
funkce jako je zamykání, teleskopická funkce nebo další ochranné prvky (tlumení zavírání a
otevírání DORMOTION). Tyto funkce nelze na platformě systému MANET realizovat, proto
budou v sortimentu ponechány pouze základní sety posuvných dveří bez dalšího příslušenství.

#3: MANUÁLNÍ DORAZOVÉ I KYVNÉ DVEŘE
−

VISUR: Navzdory jedinečné pozici, které se v našem portfoliu kování VISUR těší, představuje
složitý proces instalace velkou tržní bariéru, speciálně v existujících budovách. V budoucnosti se
tedy budeme v případě požadavků na funkční kování na dorazové nebo kyvné dveře soustředit
na kování UNIVERSAL Motion.

−

STUDIO Arcos (s rozetami): Vzhledem k výše uvedeným důvodům bude v sortimentu
ponecháno pouze kování STUDIO Arcos se standardní klikou (bez rozety).

2

#4: HORIZONTÁLNÍ POSUVNÉ STĚNY
−

HSW-GP: Ze stejných důvodů jako kování MANET bude ze sortimentu vyřazen system HSWGP.

#5: POVRCHOVÉ ÚPRAVY
−

Bílý, hladký, lesklý: Díky silné regresi bude z nabídky odstraněn práškově lakovaný bílý lesklý
povrch (300)

S KONCENTRACÍ NA PRODUKTIVITU A SLUŽBY:
Ke snížení šířky sortimentu, jak je uvedeno výše, nás vede především snaha o zvýšení naší inovační
síly a optimalizaci služeb pro naše partnery. Cíleným zefektivněním portfolia, ve kterém budeme nadále
pokračovat, reagujeme především na zpětnou vazbu a požadavky Vás, našich obchodních partnerů.
V případě potřeby jsem Vám nadále kdykoli k dispozici.

S přátelským pozdravem

Jiří Rousek
Product Sales Manager DHW, DCL, IGS

M: +420 724 270 011
jiri.rousek@dormakaba.com
www.dormakaba.com
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