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P a r t n e r s k ý  d o p i s  
 

               Číslo: srpen 2011 

 

 
 
 
 

Naskladnění profilů Doorline new 
 
 
Vážení obchodní partneři! 
 

Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že nové profily řady Doorline jsme naskladnili na 
naše sklady v Modleticích a Olomouci. Jak jsme Vás již dříve informovali, došlo u těchto profilů ke 
změně geometrie dveřních profilů.   

 
Ze sortimentu budou vyřazeny profily: 

L profil s drážkou   82.00.103 
T profil s drážkou   82.00.104 
Z profil s drážkou   82.00.105 
Těsnění     455.040 
 
       Do sortimentu jsou nově zařazeny profily: 
L profil s drážkou   82.00.109 
T profil s drážkou   82.00.110 
Z profil s drážkou   82.00.111 
Těsnění     455.043 
Zobrazení nových profilů včetně kót naleznete v příloze tohoto dopisu. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
V minulém informačním dopise jsme omylem uvedli nesprávné číselné kódy nových profilů 
Doorline. Pro objednávky profilů používejte výhradně informační materiál z tohoto dopisu.  
 
AKTUÁLNÍ SESTAVA ŘADY PROFILŮ DOORLINE 50: 
L profil     82.00.105 
T profil     82.00.106 
L profil s drážkou   82.00.109 
T profil s drážkou   82.00.110 
Z profil s drážkou   82.00.111 
Těsnění    455.043 
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Přechodové období: září 2011. Po doprodeji stávajících zásob vyřazovaných profilů budou 
k dispozici pouze nové formy profilů!!! Informujte se včas na termín ukončení prodeje stávajících 
profilů Doorline. 
 
Vzhledem k nekompatibilitě starých a nových typů profilů Vás žádáme o prověření Vašich 
skladových zásob a včasné spotřebování starých typů profilů. Popř. pokud budete potřebovat 
stávající typy profilů pro kompletaci rozpracovaných zakázek, zašlete nám včas objednávky, 
abychom je pro Vás rezervovali.  
 
Pro jakékoliv dotazy k výše uvedeným změnám můžete kontaktovat náš technicko-poradenský tým. 
 

 
Věříme, že inovace v systému profilů JANSEN přispějí k Vašim úspěchům v práci s těmito profily, a 
těšíme se na další spolupráci s Vámi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jiří Handl 
Product Manager systému Jansen 
 
 
 
 
 

 


