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grafit
vysoký lesk

detail zásuvky

detail úchytky

Typ 01

Typ 02

Typ 04

Typ 05

Typ 07

Highboard pravý
1 sklené dvere ľavé
1 drevené dvere pravé
1 sklená polica s nosnosťou do 6 kg
š/v/h: 1100/1422/398

Highboard pravý
1 sklené dvere ľavé
1 drevené dvere pravé
1 sklená polica s nosnosťou do 6 kg
š/v/h: 1100/1422/398

Závesná vitrína pravá
1 sklené dvere pravé
1 sklená polica s nosnosťou do 6 kg

Vitrína vysoká ľavá
1 sklené dvere ľavé
2 sklené police s nosnosťou do 6 kg

š/v/h: 660/1402/398

š/v/h: 660/1971/398

Spodná skrinka
4 zásuvky
2 niky
Zásuvky so samodoťahom a brzdou
š/v/h: 1300/572/500

Horné dno
vždy vo farbe Orech Baltimore

Vždy vo farbe Orech Baltimore

Horné dno
vždy vo farbe Orech Baltimore

Typ 08

Typ 09

Typ 10

Typ 11

Typ 12

Spodná skrinka
2 zásuvky (1 predná plocha)
Zásuvky so samodoťahom a brzdou

Spodná skrinka
2 zásuvky (1 predná plocha)
2 niky
Zásuvky so samodoťahom a brzdou
š/v/h: 1300/374/500

Sideboard
2 sklené dvere
1 drevené dvere
š/v/h: 1980/922/398

Panel s policou 130 cm
Panel: Grafit vysoký lesk MDF
Polica: Orech Baltimore LDTD
nosnosť do 6 kg
š/v/h: 1300/270/196

Panel s policou 195 cm
Panel: Grafit vysoký lesk MDF
Polica: Orech Baltimore LDTD
nosnosť do 6 kg
š/v/h: 1950/270/196

Typ 144

Typ 145

Typ 146

Typ 147

LED Osvetlenie pre vitríny, niky, police
pre Typ: 11
2 x svetlo, 1 x trafo
1 x predlžovací kábel s vypínačom

LED Osvetlenie políc
pre Typ: 12,
3 x svetlo, 1 x trafo
1 x predlžovací kábel s vypínačom

LED Osvetlenie políc
pre Typ: 01,02,04
1 x svetlo, 1 x trafo
1 x predlžovací kábel s vypínačom

LED Osvetlenie políc
pre Typ: 05,10
2 x svetlo, 1 x trafo
1 x predlžovací kábel s vypínačom

š/v/h: 900/374/500
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predné plochy MDF/FOLIA
stredne tvrdá drevovláknitá doska
(MDF), vákuovo lisované fóliou.

LED osvetlenie - osvetlenie
sklených políc
veľmi dlhá životnosť - min. 10000
hodín, nízka spotreba energie,
neprodukuje
teplo,
jednoduchá
montáž - clip systém.

sklené predné plochy
priehľadné bezpečnostné sklo, odolné
voči rozbitu a poškriabaniu.
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spodné plno výsuvné lišty
s brzdou

tlmič dverí s mechanizmom
CLIP - Glissando

vysoká pevnosť zásuvky pri otvorení, ľahké
otváranie a zatváranie, kvalitný profil
vodiacich líšt, kovové ložisko, 50000
otváracích cyklov, pružinová brzda
umožní jemné a šetrné pribrzdenie zásuvky
pred zatvorením až samotné zatvorenie
zásuvky, umožňuje úplné vysunutie zásuvky
z korpusu skrinky.

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.

ozdobné lišty
vo farbe korpusu, s drážkovým vzorom
- rilovaním.
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Moderný dizajn a filigránske riešenia sú typickým znakom
programu i-ART. Čisté rovné línie dverí, ktoré sú pre
dosiahnutie želanej optiky skladané zo 7 kusov dielcov,
prefektne vypracovaných, aby spolu ladili a netradičné delenie
dverí sú lákadlom pre fajnšmekrov a milovníkov detailov.
Plastické, do priestoru vystupujúce 3-D rilované chrbáty
vo vitrínach pri nasvietení „kuželovým“ svetlom opticky
podčiarkujú jedinečnosť takéhoto riešenia. Rilované vlysy
vo farbe Orech Baltimore sú práve tým dizajnovým prvkom,
ktorý posúva obývačku i-ART o level vyššie ako u konkurencie.
Bezpečnostné sklo, kovové brunírované úchytky a zásuvky
so samodoťahom a brzdou uzatvárajú kvalitatívny dojem
z obývačky i-Art.
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