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Zásuvky so samodoťahom a brzdou

Typ 01

Typ 02

Typ 03

Typ 04

Typ 05

Typ 06

Typ 07

Typ 08

Typ 09

Highboard 3-dverový,
1 sklené dvere, 2 dvere.
2 sklené police (nosnosť do 6 kg)

Vitrína vysoká, ľavá,
1 sklené dvere, 1 dvere.
2 sklené police (nosnosť do 6 kg)

Vitrína závesná,
1 sklené dvere, 1 dvere.
2 sklené police (nosnosť do 6 kg)

Vitrína závesná,
2 sklené dvere.
2 sklené police (nosnosť do 6 kg)

Spodná skrinka s nikou,
2 zásuvky (1 predné čelo)
Zásuvky so samodoťahom a brzdou

Spodná skrinka s nikou,
3 zásuvky.
Zásuvky so samodoťahom a brzdou

š/v/h: 642/2151/420

š/v/h: 1090/1097/420

š/v/h: 1000/1030/420

Barová skrinka,
1 skleno/drevené dvere,
2 zásuvky, 1 sklopné dvere.
1 sklená polica (nosnosť do 6 kg)
š/v/h: 1090/745/420

Závesná skrinka,
1 výklopné dvere.
Zásuvky so samodoťahom a brzdou

š/v/h: 1090/1453/420

Highboard kombinovaný,
1 skleno/drevené dvere, 2 dvere,
2 zásuvky, 1 sklopné dvere.
1 sklená polica (nosnosť do 6 kg)
š/v/h: 1090/1453/420

š/v/h: 1000/308/320

š/v/h: 1280/370/580

š/v/h: 1920/370/580

Typ 10

Typ 11

Typ 12

Typ 13

Typ 14

Typ 16

Typ 17

Typ 18

Typ 19

2 skleno/drev. dvere,
4 zásuvky.
2 sklené police (nosnosť do 6 kg)
Zásuvky so samodoťahom a brzdou
š/v/h: 1655/930/420

Highboard
1 skleno/drev. dvere, 2 dvere.
2 sklené police (nosnosť do 6 kg)

Skrinka vysoká, policová,
1 dvere.
(ľavo/pravá)

Highboard kombinovaný,
2 dvere.
3 drevené police v nike.

Vitrína závesná,
1 skleno/drevené dvere, 1 dvere.
1 sklená polica (nosnosť do 6 kg)

Spodná skrinka s nikou,
2 dvere

š/v/h: 1280/1453/420

š/v/h: 430/1974/420

Vitrína vysoká,
1 skleno/drev. dvere.
(ľavo/pravá)
2 sklené police (nosnosť do 6 kg)
š/v/h: 570/1974/420

š/v/h: 1090/1453/420

š/v/h: 1090/815/420

š/v/h: 1920/370/580

Panel so sklenou policou, (s kovaním
Tucanetto). 1 sklená polica (nosnosť
do 6 kg). Panel vo farbe: Tmavohnedá
alebo Orech Baltimore
š/v/h: 1280/264/200

Panel so sklenou policou, (s kovaním
Tucanetto). 1 sklená polica (nosnosť
do 6 kg). Panel vo farbe: Tmavohnedá
alebo Orech Baltimore
š/v/h: 1920/264/200

Typ 20

Typ 28

Typ 29

Typ 30

Typ 113

Typ 101

Typ 111

Typ 102

Highboard,
1 skleno/drevené dvere, 1 dvere.
1 sklená polica (nosnosť do 6 kg)

Panel s drevenou policou,
(s kovaním Tucanetto).
1 drevená polica (nosnosť do 6 kg)

Panel s drevenou policou,
(s kovaním Tucanetto).
1 drevená polica (nosnosť do 6 kg)

Drevená polica (s kovaním Tucanetto)
Vo farbe: Tmavohnedá alebo Orech
Baltimore

š/v/h: 715/1453/420

š/v/h: 1280/264/200

š/v/h: 1920/264/200

š/v/h: 1090/16/184

Vitrínové osvetlenie
pre Typ:01,02,03,04,05,06,13
1 x svetlo, 1 x trafo,
1 x predlžovací kábel s vypínačom

Vitrínové osvetlenie
pre Typ:10,11
2 x svetlo, 1 x trafo,
1 x predlžovací kábel s vypínačom

Osvetlenie sklenej police
pre Typ:02,06,16,20
3 x svetlo, 1 x trafo,
1 x predlžovací kábel s vypínačom

Osvetlenie sklených políc
pre Typ:01,03,04,05,10,11,13
2 x svetlo, 1 x trafo,
1 x predlžovací kábel s vypínačom
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predné plochy MDF/FOLIA
stredne tvrdá drevovláknitá doska
(MDF)

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

sklené predné plochy
dymové bezpečnostné sklo „Parsol
bronze“ v hliníkovom ráme s povrchovou úpravou - brunírovanie
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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.

viditeľné chrbáty
v prevedení orech baltimore
s 3D textúrou vytvorenou rilovaním
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Obývacia zostava LIMBO zaujme na prvý pohľad
exotickou farbou dreva orech baltimore a modernými
líniami. Typickou črtou sú lomené dvere s dymovým
sklom v špeciálnej farbe parsol bronze. Za sklom
je chrbát tiež vo farbe orech baltimore, u ktorého
je prevedená 3D textúra, ktorá podčiarkuje nevšedný
vzhľad celej zostavy.
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