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NIEUWSBRIEF

Beste Raffito dealer,

De afgelopen maanden is er veel inspiratie opgedaan om het Raffito kasten op maat assortiment uit te breiden. Middels 
deze nieuwsbrief laten wij u kennismaken met een update zodat u met het vernieuwde assortiment vanaf 18 juni a.s. uw 
verkopen een impuls kunt geven.

Nieuwe decoren: Black is beautiful
Zwart is elegant en wordt niet voor niets veelvuldig ingezet. Zwart combineert immers altijd goed en geeft het interieur een 
industriële stijl. Zwart is prominent aanwezig in de huidige woontrends en daar speelt Raffito perfect op in.  
Na een zorgvuldige selectie, zijn er 3 zwarte decoren opgenomen in het assortiment (zie afbeeldingen hiernaast).
Om de nieuwe decoren te completeren, zijn er voor alle type schuifdeurkasten bijpassende zwarte vloer- en plafondrails 
beschikbaar. 

1.  De zwart matte deurvulling in 12mm heeft een speciale fingerproof coating op het paneel, waardoor vingerafdrukken 
op de deur verleden tijd zijn. Door het toevoegen van een zwart hoekprofiel, is het ook mogelijk een hoekopstelling 
met het zwarte Stretto profiel te maken. 

2.  Italian design wordt aangevuld met een prachtige luxe marmer look 28mm paneel. Als u het sfeerbeeld goed bekijkt, 
dan ontdekt u misschien zelfs de marmeren ombouw – op en top Italiaans!

3.  De zwart matte folie is toepasbaar op alle moderne en klassieke deurmodellen, alsook voor twistdeuren. Voor de 
stijldeuren zijn tevens zwarte infreesrails tot uw beschikking.

Deze aanvullende collectie van Raffito biedt een passend alternatief voor het creëren van een stijlvolle oplossing met een 
hoge designwaarde voor uw klant.

LED verlichtingsprofiel
Het huidige staander verlichtingsprofiel is vervangen door een verbeterde versie. Deze is smaller waardoor er maar één 
type profiel noodzakelijk is. Dit profiel is toepasbaar op zowel de zijwanden als de tussenstaanders. Het verlichtingsprofiel 
wordt geleverd met een aansluitset per module met daarin alle aansluitdelen, inclusief sensor. De aluminium profielen 
worden op maat geleverd en de LED strips worden op een lengte van 280 cm geleverd en kunt u eenvoudig op maat 
inkorten. De handleiding voor het monteren van het LED Verlichtingsprofiel kunt u hier downloaden.

Bestellen stalen
Als u direct aan de slag wilt met de vernieuwingen in het Raffito assortiment, kunt u met het digitale bestelformulier 
de kleurstalen van alle nieuwe decoren (inclusief het staal eiken grijs dat nog niet eerder is uitgemonsterd) en het LED 
verlichtingsprofiel bestellen. Een overzicht van de aanvullende kleurstalen en LED profiel met de bijbehorende kosten, treft 
u aan in deze link.

Zwart mat Zwart marmer Zwart mat
12 mm omlijste Loft Italian design Stijldeuren
deuren

https://jeweret.getbynder.com/share/A9E1DB01-FDC1-4B0A-95A5DA2E4E57E003/
https://raffito.com/nl/bestelformulier-presentatiemateriaal/
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Bij een introductie van trendvol zwart, hoort natuurlijk ook inspirerend beeldmateriaal. Er zijn 3 
verschillende fotosets gemaakt om met zwart uit te pakken en om diverse combinaties te laten zien. 
Immers, zwart kan dan wel toonaangevend zijn in het interieur, maar het is een trend die eveneens 
spannend, mysterieus en intens kan zijn.

Nieuwsgierig geworden? 
• Klik hier om alle nieuwe Raffito sfeerbeelden te downloaden
• Klik hier voor het digitale bestand van de vernieuwde Raffito brochure 
• Klik hier voor de vernieuwde website inclusief nieuw beeldmateriaal

... en schroom niet om de beelden in te zetten voor uw verkoopmateriaal!

Raffito prijslijst
De consumenten advies prijslijst is geactualiseerd en kunt u hier downloaden. 

Middendeur demper omlijste deuren
In navolging van de Loft- en Stijldeuren, bieden wij vanaf heden op veler verzoek, de middendeur 
demper aan voor de omlijste deuren. 

Mocht u nog vragen hebben, dan staat het Raffito-team uiteraard voor u klaar. Wij wensen u goede 
verkopen toe met de “Black is beautiful” collectie!

Hartelijke groet,
 

De mooiste kasten op maat

Vernieuwde brochure

Deurvulling: Zwart mat en blank glas, omlijsting Stretto zwart mat
Interieur: Walnoot

Deurvulling: Loft Italian 
zwart marmer, 
Interieur: steengrijs

Deurvulling: Foliedeur 
zwart, greep Caldaro
Interieur: steengrijs

https://jeweret.getbynder.com/share/242E88FC-2E75-4291-BB4988012CFDA292/
https://jeweret.getbynder.com/share/89126EA0-0A5B-44C1-B16BE53A23471136/
https://raffito.com/nl/
https://jeweret.getbynder.com/share/9C503D05-A5F2-4540-8264A674D59FD9E3/
https://jeweret.getbynder.com/share/89126EA0-0A5B-44C1-B16BE53A23471136/

