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predná plocha / korpus spodných skriniek / korpus

3402

vyhotovenie:
dakar

biela arctic

orech baltimore

orech baltimore

dakar
vysoký lesk

biela arctic
vysoký lesk

detail sklených dverí

detail úchytky

Typ 01

Typ 02

Typ 03

Typ 07

Typ 08

Typ 09

Vitrína ľavá 2 dverová
- nadstavec
3 sklené police s nosnosťou do 6 kg

Vitrína ľavá 2 dverová
- závesná
2 sklené police s nosnosťou do 6 kg

Závesná skrinka
1 drevené dvere (výklopné)
vo vnútri so sklenou policou

Spodná skrinka 1-dverová
1 drevené dvere ľavé

Panel s drevenou policou
len vo farbe korpusu
možnosť doplniť o svetlo

Spodná skrinka ľavá
3 zásuvková

š/v/h: 901/1546/400

š/v/h: 901/1094/400

š/v/h: 1201/454/400

š/v/h: 501/412/400

š/v/h: 1800/100/196

š/v/h: 1429/412/575

Typ 10

Typ 15

Typ 16

Typ 17

Typ 18

Typ 22

Spodná skrinka pravá
3 zásuvková

Sideboard
3 zásuvky
3 drevené dvere

Spodná skrinka ľavá
2 zásuvková
1 prepážka zo skla

Panel s drevenou policou
len vo farbe korpusu
možnosť doplniť o svetlo

Vitrína pravá 2 dverová
- závesná
2 sklené police s nosnosťou do 6 kg

š/v/h: 1429/412/575

š/v/h: 1458/858/400

š/v/h: 1429/412/575

Spodná skrinka pravá
1 zásuvková
1 prepážka zo skla
1 sklená polica vpravo
š/v/h: 1115/412/575

š/v/h: 1700/100/196

š/v/h: 901/1094/400

Typ 137H

Typ 115H

Typ 116H

Typ 125H

LED osvetlenie vitríny
pre Typ 01,02,22
1 x svetlo, 1 x trafo
1 x predlžovací kábel s vypínačom

LED osvetlenie sklenej police
pre Typ 16,17
1 x svetlo, 1 x trafo
1 x predlžovací kábel s vypínačom

LED osvetlenie sklených políc
pre Typ 02,08,17,18,22
2 x svetlo, 1 x trafo
1 x predlžovací kábel s vypínačom

LED osvetlenie sklených políc
pre Typ 01,17
3 x svetlo, 1 x trafo
1 x predlžovací kábel s vypínačom
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predné plochy MDF/FOLIA
stredne tvrdá drevovláknitá doska
(MDF), vákuovo lisované fóliou.

tlmič dverí s mechanizmom
CLIP - Glissando

zásuvkové výsuvné lišty
LED osvetlenie - osvetlenie
sklených políc

vysoká pevnosť zásuvky pri otvorení,
ľahké otváranie a zatváranie, kvalitný
profil vodiacich líšt, kovové ložisko.

veľmi dlhá životnosť - min. 10000
hodín, nízka spotreba energie,
neprodukuje teplo

sklené predné plochy
číre bezpečnostné sklo vložené
hliníkovom ráme v úprave brunírovanie
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jednoduchá montáž - clip. 1ks
určený do max. výšky dverí 150 cm aby
zabezpečil tlmené a šetrné zatvárenie
dverí. Vhodný pre všetky typy závesov.
Miesto osadenia - záves. Funkčnosť
100000 cyklov pri zaťažení 5kg,
používa sa len na závesy Lama.

kovová úchytka s povrchovou
úpravou
dlhá životnosť, stála farba, príjemné
na dotyk, oblé hrany, moderný dizajn,
príjemná a ľahká manipulácia
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COBRA
je
obývačka,
ktorá
sa
vyznačuje
jednoduchosťou, striedmosťou a čistými hladkými
líniami. Vďaka modernému farebnému vyhotoveniu
a vysokej úrovni spracovania sa radí medzi obývacie
izby, ktoré vyžarujú nadčasovú eleganciu.
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