
Ukryta siła!
Szuflady spełniające najwyższe 

standardy dotyczące: 
Ergonomii ruchu 

Komfortu użytkowania 
Ilości wariantów 

Dostępnej ceny

StrongBox

www.demos-trade.com
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Czego oczekujemy od 
szuflad? Lekkiego i cichego 
ruchu, ergonomii, organizacji 
przestrzeni wewnętrznej, 
komfortu użytkowania i 
dostępnej ceny?

Wszyscy producenci i dostawcy 
poszukują takich systemów 
i rozwiązań, które najpełniej 
spełniają wymienione kryteria.  
 
Nasza odpowiedź brzmi:  
StrongBox!

Instrukcja montażu

Reklama 



www.demos-trade.com

dárky pro vás!

To właśnie StrongBox zapewnia 
lekki i cichy ruch, doskonały 
komfort użytkowania oraz świetną 
organizację przestrzeni połączoną 
z rewelacyjną ceną.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i głębokiej wiedzy o branży meblowej  
udało się nam uzyskać produkt, który spełnia wszystkie najważniejsze kryteria.

StrongBox
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Dwa kolory wykończenia 
powierzchni, kilka wysokości 
oraz głębokości szuflad, różne 
rodzaje podwyższonych boków 
z  przezroczystymi bokami 
akrylowymi włącznie oraz przegródki 
wewnętrzne szuflad wysokich. Te 
wszystkie komponenty umożliwiają 
stworzenie ogromnej ilości wariantów 
zastosowania StrongBoxu. 

Obciążenie 35kg pozwala 
producentom na zastosowanie 
naszego okucia w szufladach 
większych rozmiarów, jak i w 
szufladach wewnętrznych. 

Synchronizacja prowadzenia zapewnia 
cichy i precyzyjny ruch oczywiście 
z tłumieniem podczas zamykania.  

Oprócz tych wszystkich zalet 
systemu StrongBox oferujemy 
Państwu możliwość nadruku 
zaślepek z logo Państwa firmy.

StrongBox to produkt, który 
wchodząc na rynek, daje szansę 
wyróżnienia się na tle konkurencji.
Ten wysokiej jakości produkt 
(certyfikat na 60.000 cykli, podczas 
testu Démos trade, a.s. wytrzymał 
100.000 cykli z obciążeniem 15kg 
i 30kg) pozwala zaproponować 
użytkownikom komfort przy 
równoczesnej oszczędności 
wydatków.
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komplet potrzebny do przygotowania klasycznej szuflady o wysokości 86 mm

DŁUGOŚĆ (MM) SZARA BIAŁA MInIMAlnA GŁęBOkOŚĆ wewnętRZnA kORpUSU (MM) GŁęBOkOŚĆ wewnętRZnA SZUflADy (MM)

270 146752 179252 280 244

300 146753 179253 310 274

350 146754 179254 360 324

400 146755 179255 410 374

450 146756 179256 460 424

500 146757 179257 510 474

550 146758 179258 560 524

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
strongbox

Dane techniczne:
długości 270-550 mm, gładki design boków, sychronizowana prowadnica pełnego 
wysuwu, obciążenie 35 kg
minimalna wysokość światła otworu na szufladę 105 mm
zintegrowana regulacja frontu 3D

Komplet zawiera:
boki - L+P, prowadnice - L+P, mocowanie ścianki tylnej - L+P
mocowanie frontu - 2x, zaślepka z logo Strong - 2x

Szerokość tylnego panelu:  
wewnętrzna szerokość korpusu - 89+-0,5
Wysokość tylnego panelu: 70 mm

Grubość tylnego 
i dolnego panelu 
16 mm

Szerokość dna: wewnętrzna szerokość korpusu - 75+-0,5
Długość dna: długość prowadnicy – 5 mm 
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Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
strongbox

do szuflady klasycznej 37mm 
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komplet potrzebny do przygotowania klasycznej szuflady o wysokości 140 mm

DŁUGOŚĆ (MM) SZARA BIAŁA MInIMAlnA GŁęBOkOŚĆ wewnętRZnA kORpUSU (MM) GŁęBOkOŚĆ wewnętRZnA SZUflADy (MM)

270 146759 179259 280 244

300 146760 179260 310 274

350 146761 179261 360 324

400 146762 179262 410 374

450 146763 179263 460 424

500 146764 179264 510 474

550 146765 179265 560 524

Dane techniczne:
długości 270-550 mm, gładki design boków, sychronizowana prowadnica pełnego  
wysuwu, obciążenie 35 kg,  
minimalna wysokość światła otworu na szufladę 165 mm 
zintegrowana regulacja frontu 3D

Komplet zawiera:
boki - L+P, prowadnice - L+P, mocowanie ścianki tylnej - L+P, 
reling - 1 para, zaślepka z logo Strong - 2x

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
strongbox

Szerokość tylnego panelu:  
wewnętrzna szerokość korpusu - 89+-0,5
Wysokość tylnego panelu: 124 mm

Szerokość dna: wewnętrzna szerokość korpusu - 75+-0,5
Długość dna: długość prowadnicy – 5 mm 

Grubość tylnego 
i dolnego panelu 
16 mm
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Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
strongbox
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do szuflady klasycznej 37mm 
do szuflady wewnętrznej 42 mm 
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komplet potrzebny do przygotowania klasycznej szuflady o wysokości 204 mm

DŁUGOŚĆ (MM) SZARA BIAŁA MInIMAlnA GŁęBOkOŚĆ wewnętRZnA kORpUSU (MM) GŁęBOkOŚĆ wewnętRZnA SZUflADy (MM)

270 146768 179266 280 244

300 146769 179267 310 274

350 146770 179268 360 324

400 146771 179269 410 374

450 146772 179270 460 424

500 146773 179271 510 474

550 146774 179273 560 524

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
strongbox

Dane techniczne:
długości 270-550 mm, gładki design boków, sychronizowana prowadnica pełnego 
wysuwu, obciążenie 35 kg
minimalna wysokość światła otworu na szufladę 225 mm
zintegrowana regulacja frontu 3D

Komplet zawiera:
boki - L+P, prowadnice - L+P, mocowanie ścianki tylnej - L+P
mocowanie frontu - 2x, reling - 2 pary, zaślepka z logo - 2x

Szerokość tylnego panelu: 
wewnętrzna szerokość korpusu - 89+-0,5
Wysokość tylnego panelu: 188 mm

Szerokość dna: wewnętrzna szerokość korpusu - 75+-0,5
Długość dna: długość prowadnicy – 5 mm 

Grubość tylnego 
i dolnego panelu 
16 mm
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Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
strongbox

10

mi
n 1

65
16

0

mi
n 5

6

37,5 + 0,5-

32
mi

n 5
4

20

68
32

mi
n 5

4

32

44,5
9

64

37,5 + 0,5-

10

mi
n 2

25
20

0

mi
n 5

6

37,5 + 0,5-

32
mi

n 5
4

20

37,5 + 0,5-

1032
mi

n 5
4

10 64
68

32
32

64
32

44,59

56

9

224

32 32
9

do szuflady klasycznej 37 mm 
do szuflady wewnętrznej 42 mm
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mocowanie przedniego 
profilu

kOD OpIS

179238 H86

179239 H140

179240 H204

przedni profil  
o długości 1100 mm

kOD OpIS

179234 szary

179235 biały

uchwyt do szuflady 
wewnętrznej

kOD OpIS

179241 szare PCV

Dane techniczne:
do skracania w zależności od 
szerokości korpusu, wysokość 
86 mm, do wszystkich rodzajów 
boków (86, 140, 204 mm).
Cięcie = wewnętrzna  
szerokość korpusu - 87 mm

Dane techniczne:
PVC, kolor szary (i do białej 
szuflady), zastosowanie  
jedynie do szuflady 
wewnętrznej o wysokości  
204 mm

Dane techniczne:
PVC, do wszystkich długości prowadnic, do wysokości 140 i 204 mm może być zastosowany reling poprzeczny 
jako uchwyt, do wysokości 204 mm można dodatkowo dodać uchwyt PVC służący do wygodniejszego otwierania.

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem 
szuflady wewnętrzne
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Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem 
instrukcja montażowa szuflad wewnętrznych

H86

H140

H204

Cięcie przedniego profilu = wewnętrzna szerokość korpusu - 87 mm

Cięcie przedniego profilu = wewnętrzna szerokość korpusu - 87 mm

Cięcie przedniego profilu = wewnętrzna szerokość korpusu - 87 mm, cięcie przedniego relingu = wewnętrzna szerokość korpusu - 71 mm

ca. 30

1

2

ca. 30
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podwyższony bok pojedynczy

DŁUGOŚĆ (MM) SZARA BIAŁA AkRyl MOcOwAnIe AkRylU

270 146809 179283 -

300 146810 179284 -

350 146811 179285 -

400 146812 179286 146819 179348

450 146813 179287 146820 179348

500 146814 179288 146821 179348

550 146815 179289 146822 179348

podwyższone boki podwójne

DŁUGOŚĆ (MM) SZARA BIAŁA

270 146790 179274

300 146791 179275

350 146792 179276

400 146793 179277

450 146794 179278

500 146795 179279

550 146796 179280

Dane techniczne:
odpowiednie do szuflad o wysokości 204 mm, 
akryl zastępuje matowe szkło 
nie można zastosować w połączeniu z wysokimi 
przegródkami poprzecznymi

Akryl

Dane techniczne:
długości 270-550 mm 
odpowiednie do szuflad o wysokości 204 mm 
można zastosować w połączeniu z wysokimi  
przegródkami poprzecznymi

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem
podwyższone boki
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Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem 
przegródki wewnętrzne

reling poprzeczny,  
długość 1100 mm

kOD OpIS

179244 szary

179245 biały

przegródka poprzeczna, 
długość 1100 mm

kOD OpIS

179249 SZARA

179250 BIAŁA

179251 końCówkA

akcesoria do przegródek 
wewnętrznych

kOD OpIS

179246 mocowanie T

179247 mocowanie przegródek

179248 końcówka

 przegródka podłużna

kOD OpIS

146807 szara

179281 biała

Dane techniczne:
do skracania w zależności od 
szerokości korpusu, można 
zastosować jako uchwyt do szuflady 
wewnętrznej lub jako element 
służący do organizacji przestrzeni 
wewnętrznej, średnica 16 mm. 
Odpowiednia długość w 
przypadku zastosowania jako 
uchwyt szuflady wewnętrznej 
o wysokości 140 i 204 mm = 
wewnętrzna szerokość korpusu 
- 71 mm.

Dane techniczne:
do skracania w zależności od 
szerokości korpusu, zastosowanie 
do szuflady o wysokości 204 mm z 
podwójnym podwyższonym bokiem,  
Cięcie = zewnętrzna szerokość 
korpusu - 137 mm

Dane techniczne:
PVC, kolor szary (i do białej 
szuflady), mocowanie T 
służy do połączenia relingu 
poprzecznego i podłużnego, 
mocowanie przegródek służy do 
połączenia skróconych relingów 
poprzecznych wewnątrz szuflady 
za pomocą elementu krzyżowego, 
końcówka zamyka miejsca, które 
nie są schowane w mocowaniu

Dane techniczne:
dzięki niej można uzyskać 
przejrzystą szufladę wysoką, 
montaż na przegródce  
poprzecznej
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M
ożliw

ość nadruku

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem 
pozostałe akcesoria

MOżliwOść naDruKu

samodzielne zaślepki bez logo z możliwością nadruku

kOD OpIS

179407 szara

182071 biała

akcesoria pomocnicze

kOD OpIS

179242 szablon do frontu

179243 szablon do relingu

płyta meblowa o antypoślizgowej powierzchni

kOD OpIS

177525 2820/1030/16,1

Dane techniczne:
PVC, prostokątna, można zamówić zaślepkę z nadrukiem
cennik na żądanie klienta

Dane techniczne:
Szablon do wiercenia otworów ułatwiający montaż 
frontu szuflady szablon do relingu ułatwia montaż 
relingu na froncie.

Dane techniczne:
płyta meblowa o grubości 16,1 mm z podkładką 
antypoślizgową dzięki niej wkładanie przedmiotów jest ciche 
oraz nie dochodzi do przesuwania przedmiotów na dnie, kolor 
jasno szary.
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StrongBox – ukryta siła!
Co w sobie skrywa, dowiesz się już  
po pierwszym zastosowaniu.  
Stong Box nie pozwoli  
o sobie zapomnieć!
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Wszystkie rodzaje szuflad można zastosować do produkcji tzw. szaf kuchennych. Dzięki szufladom wewnętrznym 
uzyskają Państwo wygodny dostęp do przechowywanych produktów. W wielu przypadkach takie rozwiązanie jest 
bardziej komfortowe niż wysuwana szafa wykonana z drutu.

Możliwość wyboru z dwóch wariantów:
 Wysuwana szafa kuchenna (3 szuflady są na stałe połączone z frontem a 2 są wewnętrzne)
 Szafa kuchenna z szufladami wewnętrznymi (drzwiczki otwierają się na zawiasach, za drzwiczkami znajduje się  
 różna liczba szuflad wewnętrznych)

Zalecenia do montażu takich szaf to: 
 zastosowanie do korpusów od szerokości 450 mm i więcej
 najwyższa szuflada na wysokości oczu, aby móc ją widzieć
 zastosowanie przegródek wewnętrznych, w celu zapenienia dobrej organizacji
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Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem 
szafy kuchenne

 szafa z trzema szufladami połączonymi
 na stałe z frontem

Dwa konkretne przykłady zastosowania (szafa o wysokości 2000 mm):

 szafa z szufladami wewnętrznymi
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komplet okuć do szuflady klasycznej szuflada wewnętrzna podwyższony bok

wysokość/
długość 
(mm)

szara biała mocowanie 
przedniego 

profilu

przedni profil 
szary

przedni profil 
biały

reling 
poprzeczny 

szary

reling 
poprzeczny 

biały

uchwyt szary prosty biały 
prosty

86/270 146752 179252 179238 179234 179235 179244 179245 - - -

86/300 146753 179253 179238 179234 179235 179244 179245 - - -

86/350 146754 179254 179238 179234 179235 179244 179245 - - -

86/400 146755 179255 179238 179234 179235 179244 179245 - - -

86/450 146756 179256 179238 179234 179235 179244 179245 - - -

86/500 146757 179257 179238 179234 179235 179244 179245 - - -

86/550 146758 179258 179238 179234 179235 179244 179245 - - -

140/270 146759 179259 179239 179234 179235 179244 179245 - - -

140/300 146760 179260 179239 179234 179235 179244 179245 - - -

140/350 146761 179261 179239 179234 179235 179244 179245 - - -

140/400 146762 179262 179239 179234 179235 179244 179245 - - -

140/450 146763 179263 179239 179234 179235 179244 179245 - - -

140/500 146764 179264 179239 179234 179235 179244 179245 - - -

140/550 146765 179265 179239 179234 179235 179244 179245 - - -

204/270 146768 179266 179240 179234 179235 179244 179245 179241 146809 179283

204/300 146769 179267 179240 179234 179235 179244 179245 179241 146810 179284

204/350 146770 179268 179240 179234 179235 179244 179245 179241 146811 179285

204/400 146771 179269 179240 179234 179235 179244 179245 179241 146812 179286

204/450 146772 179270 179240 179234 179235 179244 179245 179241 146813 179287

204/500 146773 179271 179240 179234 179235 179244 179245 179241 146814 179288

204/550 146774 179273 179240 179234 179235 179244 179245 179241 146815 179289

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem 
tabela kodów
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podwyższony bok przegródka wewnętrzna

szary 
podwójny

biały 
podwójny

akrylowy mocowanie 
akrylowego 

boku

przegródka 
poprzeczna 

szara

przegródka 
poprzeczna 

biała

mocowanie przegródka 
podłużna 

szara

przegródka 
podłużna 

biała

mocowanie 
“t”

mocowanie 
wewnętrzych 
przegródek

końcówka

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 179246 179247 179248

- - - - - - - - - 179246 179247 179248

- - - - - - - - - 179246 179247 179248

- - - - - - - - - 179246 179247 179248

- - - - - - - - - 179246 179247 179248

- - - - - - - - - 179246 179247 179248

- - - - - - - - - 179246 179247 179248

146790 179274 - - 179249 179250 179251 146807 179281 179246 179247 179248

146791 179275 - - 179249 179250 179251 146807 179281 179246 179247 179248

146792 179276 - - 179249 179250 179251 146807 179281 179246 179247 179248

146793 179277 146819 179348 179249 179250 179251 146807 179281 179246 179247 179248

146794 179278 146820 179348 179249 179250 179251 146807 179281 179246 179247 179248

146795 179279 146821 179348 179249 179250 179251 146807 179281 179246 179247 179248

146796 179280 146822 179348 179249 179250 179251 146807 179281 179246 179247 179248

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem 
tabela kodów
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kampaně

Nakupujte  
v našom  

zákaznickom  
portáli  

 

www.demos24plus.com 

Portál Vám umožňí: 
import/export dokladov, 

správu práv užívateľa, 
prehľad o sortimente, 

zľavy za nákupy, 
a veľa ďalšieho ...

Wykorzystaj możliwość zakupów 
w zaciszu domu lub biura.

Najbardziej kompleksowa aplikacja
internetowa służąca do komunikacji z klientem

 

Nowoczesny i efektywny 
zakup www.demos-trade.com

Kupuj na naszym 
portalu dla 
klientów

www.demos24plus.com

Portal umożliwia: 
import/eksport dokumentów, 
nastawienie praw użytkownika,
przejrzyste informacje 
o asortymencie, 
zniżki i wiele innych …



23

www.demos-trade.com

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem 
wkłady na sztućce scoop ii

wkłady na sztućce scoop ii

kOD DO kORpUSU O SZeROkOŚcI (MM) DO wkŁADU nA SZtUĆce O SZeROkOŚcI w (MM)

144136 400 300–340

144137 500 400–440

144138 600 500–540

144139 700 600–640

144140 800 700–740

144141 900 800–840

144142 1000 900–940

144143 1200 1100–1040

wkłady na sztućce SCOOP ii
 elastyczny system

 dowolne umieszczenie części przegródek

 głębokość 50 mm

 wysoka jakość produktu (grubość plastiku 2,5 mm)

 grubość  zastosowanego materiału wynosi 2,5 mm

 wysokość przegródek wynosi 50 mm a całkowita wysokość wkładu to 60 mm

przesuwane przegródki

kOD OpIS

144171 Małe – plastik szary

144172 Duże – plastik szary

mocowanie na 12 pojemników 
na przyprawy, średnica  
pojemników 52 mm

kOD OpIS

144174 Plastik imitujący stal 
nierdzewną  

(485 × 180 mm)

dodatkowa miska podwójna

kOD OpIS

144175 Srebrny plastik  
(180 × 180 mm)

mocowanie na 6 szt. noży

kOD OpIS

144173 Plastik imitujący stal 
nierdzewną  

(240 × 180 mm)

 można zastosować jedynie  
z wkładami na sztućce  
SCOOP II 600 –  
1200 mm

W

45
0-

49
0

produkty prezentowane  
w katalogu okuć 2012!
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Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem 
wkłady na sztućce

do korpusu o szerokości 300 mm

kOD OpIS

83735 biała

83736 srebrny metalik

do korpusu o szerokości 600 mm

kOD OpIS

83726 biała

83727 srebrny metalik

do korpusu o szerokości 450 mm

kOD OpIS

83728 biała

83729 srebrny metalik

do korpusu o szerokości 800 mm

kOD OpIS

144113 biała

83732 srebrny metalik

do korpusu o szerokości 1200 mm

kOD OpIS

83734 srebrny metalik

do korpusu o szerokości 400 mm

kOD OpIS

83730 biała

83731 srebrny metalik

do korpusu o szerokości 700 mm

kOD OpIS

144112 biała

83790 srebrny metalik

do korpusu o szerokości 500 mm

kOD OpIS

83721 biała

83724 srebrny metalik

do korpusu o szerokości 900 mm

kOD OpIS

144114 biała

83733 srebrny metalik

wkłady na sztućce do szuflady o głębokości 500 mm
	grubość zastosowanego materiału w przypadku koloru  
 białego wynosi 1,6 mm w przypadku srebrnego metaliku 2 mm.

 wysokość przegródek wynosi 40 mm, a całkowita wysokość  
 wkładu wynosi 50 mm.

208-250

45
0-

49
0

508-550

450-490

45
0-

49
0

358-400

710-735

450-490

1108-1120

450-490

308-350

45
0-

49
0

608-650

450-490

408-450

45
0-

49
0

450-490

810-835
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Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem 
wkłady na sztućce

Szuflady z metalowym bokiem i tłumieniem 
wkłady na sztućce

do korpusu o szerokości 400 mm

kOD OpIS

83723 biała

83725 srebrny metalik

do korpusu o szerokości 900 mm

kOD OpIS

144120 biała

144121 srebrny metalik

do korpusu o szerokości 500 mm

kOD OpIS

83720 biała

83722 srebrny metalik

do korpusu o szerokości 450 mm

kOD OpIS

144115 biała

144116 srebrny metalik

mata antypoślizgowa 500 mm

kOD OpIS

78993 szara, rolka 20 m

do korpusu o szerokości 600 mm

kOD OpIS

144117 biała

144118 srebrny metalik

wkłady na sztućce do szuflady o głębokości 450 mm
	grubość zastosowanego materiału w przypadku koloru białego  
 wynosi 1,6 mm w przypadku srebrnego metaliku 2 mm.

 wysokość przegródek wynosi 40 mm, a całkowita wysokość  
 wkładu wynosi 50 mm.

310-335

41
0-

43
5

810-835

41
0-

43
5

41
0-

43
5

410-435

350-400

41
0-

43
5

510-535

41
0-

43
5



Biuro oBsługi Klienta

demos trade, sp. z o.o., ul. m. karłowicza 13 nr lok. 6, 40-145 katowice, polska
biuro obsługi klienta: 
tel.: 00 800 420 1214, (+48) 327 302 313, fax: 00 800 420 1215, e-mail: zamowienia@demos-trade.com 

www.demos-trade.com

Węgry

Republika Czeska

Słowacja  

Polska

Pezinok

Uh. Hradiště

Havlíčkův Brod

Sadová

Liberec

Litoměřice

Opařany

Třebotov

Trnava
Nitra

Zvolen

Košice Michalovce
Trenčín

Brno

Olomouc

Opava

OStRAvA

ŽIlInA

kAtOwIce

pRAHA

4 countries

Czech Republic

Poland

Hungary

Slovak Republic

CZ:

tel.: +420 596 223 470     fax: +420 596 223 471     e-mail: objednavky@demos-trade.com

sK: Démos trade, s.r.o., Kamenná 8436/16D, 010 01 ilina, slo vensko 

Zákaznícke centrum (príjem objednávok nábytkového kovania):

tel.: 0800 004 206     fax: 0800 004 207     e-mail: objednavky@demos-trade.com

Hu:a  MegrenDelÉseK KÖZPonti FelVÉtele

tel.: 06 800 18 726    fax: 06 800 18 727    e-mail: megrendelesek@demos-trade.com


