
NYHEDER fra DFI-GEISLER A/S 
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår her fra Mors. Et nyt år som vi ser 
frem til med store forventninger, da vi har en række nyheder, som vi vil præsentere for jer 
allerede i starten af 2019. 
 

Laminat – Opdateret kollektion  
-‐ Der kommer 23 nye laminater i det 

kommende sortiment. Samlet set er der i 
kollektionen 2019-2022 hele 60 
spændende laminater. Alle farver har 
fremover 1,5 mm farvetilpassede ABS 
kanter. 

 

 

Linoleum - Nyt stort sortiment  
Vores brede linoleums sortiment med 10 trendy 
farver, har fået sit eget kapitel i prislisten. 

  



Kompakt laminat – 6 nye farver 
-‐ Sortimentet er udvidet med 6 spændende nye farver  
-‐ 4 farver udgår af sortimentet. 

Massivtræ – Forbedret overfladebehandling med ’Ready to use’   
-‐ Hos DFI-GEISLER er vi glade for at kunne præsentere denne nyhed for vores 

kunder. Det evindelige spørgsmål fra kunder, der vælger massivtræ til bordpladen, 
er, om den er svær at behandle? Derfor har vi udviklet en ny 
grundbehandling af overfladen på alle vores 
massivtræ-bordplader – vi kalder konceptet 
for ’Ready to use’. Navnet er meget sigende 
for overfladen er nemlig klar til brug, inden 
den forlader fabrikken.  Vi tror på, at det vil 
give en bedre kundeoplevelse, da bordpladen 
vil være flottere ved levering og kunden vil 
opleve mindre vedligeholdelse i det daglige.  

-‐ I 2019 præsenterer vi en ny mørk bambus. 
Bambus har de seneste år i stigende grad været 
efterspurgt, så derfor har vi valgt at tilføje endnu 
en variant heraf i vores sortiment.  

Granit og komposit – Nye stentyper 
-‐ Vi har udvidet sortimentet i granit og komposit med en række nye spændende 

stentyper med moderigtige designs og strukturer.  

Keramik – Forbrugerne skriger efter keramik 
-‐Keramik er eksploderet i popularitet hos forbrugerne. 
Koblingen mellem et 100% naturprodukt, ekstrem høj 

slidstyrke og et smukt udtryk har gjort, at keramik nu er 
blevet et af de mest foretrukne materialer, når man skal 
have en bordplade i den dyrere ende. Vi har derfor udvidet 

vores keramiksortiment. Som noget nyt tilbyder vi plader 
opbygget til 20, 30 og 40 mm i de 5 mest populære farver, 

hvor vi tager udgangspunkt i en 6 mm plade. Det har den 
fordel, at en opbygget løsning vil blive billigere allerede ved en 

normal pladedybde 



 

Stål – Nyt sortiment og nye tykkelser 
En af de væsentligste tilføjelser i vores sortiment er udvidelsen af de muligheder vi tilbyder 
i stål. Efterspørgslen på 5 og 8 mm fladstål er kraftigt stigende, derfor har vi valgt at gøre 
prisberegningen af disse ekslusive løsninger enkelt ved at medtage dette sortiment i 
prislisten. Skulle I have behov for stål løsninger der ikke er beskrevet i prislisten, finder vi 
løsningen og prisen efter forespørgsel. 
 

Pris - og sortimentsopdatering 2019 
Vores nye prisliste for 2019 kan downloades her fra siden under 
”prislister”. Prislisten er gældende for alle ordrer modtaget 
efter den 1. januar 2019. 

I vil i løbet af næste uge modtage prislisten i trykt format 
pr. post. 

Vi håber meget, at I vil tage godt imod den nye 
prisliste. Yderligere eksemplarer kan bestilles på 
salgskontoret eller hos jeres konsulent, der også 
gerne møder op i butikken til en detaljeret 
gennemgang af såvel prislisten som alle 
produktnyhederne.  
  
Opdatering til tegneprogrammet Winner er 
sendt til Compusoft og er klar til download om kort 
tid. 

Hvis I eller jeres kunder har brug for en informativ guide til bordplader, så er I 
meget velkommen til at bestille flere eksemplarer af vores magasin ’Bordpladeguiden’, 
som guider læseren gennem alle de muligheder, som vi kan tilbyde, så kunden får præcis 
den bordplade, der passer til deres behov.  

Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at takke for et godt samarbejde i 2018.  

Med venlig hilsen 
DFI-GEISLER A/S 

Lars Langkjær 
adm. direktør


