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Typ 01

Typ 02

Typ 11

Typ 12

Spodná skrinka 1 zásuvková úzka

Spodná skrinka 1 zásuvková
výklopné dvere

Spodná skrinka 2-zásuvková

Spodná skrinka so sklenou policou
a nikou

š/v/h: 901/378/505

š/v/h: 1301/378/505

š/v/h: 817/454/505

š/v/h: 986/454/505

Typ 03

Typ 04

Typ 05

Typ 13

Typ 14

Typ 15

TV centrum s integrovaným osvetlením
panelu vľavo+vpravo
Panel vo farbe čierna - fantasy dekor

Skrinka pravá so šikmými dverami

Skrinka ľavá so šikmými dverami

TV panel

Skrinka s nikami/policami, 2 zásuvky
1+1 sklená polica
stredový chrbát vo farbe Grafit

Panely 2x A, 2x B

š/v/h: 1944/1081/445

š/v/h: 580/1084/405

š/v/h: 580/1084/405

š/v/h: 1310/920/380

š/v/h: 1310/920/380

š/v/h: 200/

Typ 115H

Typ 126H

Typ 127H

Typ 16

Typ 136H

Typ 130H

LED osvetlenie sklených políc
pre Typ: 03
1 x svetlo, 1 x trafo
1 x predlžovací kábel s vypínačom

LED osvetlenie sklených políc
pre Typ: 03
4 x svetlo, 1 x trafo
1 x predlžovací kábel s vypínačom

LED osvetlenie sklených políc
pre celú K.52
5 x svetlo, 1 x trafo
1 x predlžovací kábel s vypínačom

Posuvné dvere
vo farbe čierna - fantasy dekor
s 2 posuvnými lištami/koľajničkami
s 2 protiprachovými kefkami Ľ+P
š/v/h: 1324/910/16

LED osvetlenie niky
pre Typ: 14
2 x svetlo, 1 x trafo,
1 x predlžovací kábel s vypínačom

LED osvetlenie sklených políc
pre Typ: 12, 14
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), vákuovo lisovaná fóliou

výklopný systém DUO

zásuvkové výsuvné lišty

v spodných skrinkách zabezpečuje
praktické a bezpečné otvárania a
zatváranie dvierok.

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

kovová úchytka s povrchovou
úpravou
dlhá životnosť, stála farba, príjemné
na dotyk, oblé hrany, moderný dizajn,
príjemná a ľahká manipulácia
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tlmič dverí s mechanizmom
CLIP - Glissando
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.

moderné prevedenie
chrbátu a posuvných dverí vo farbe
čierna - fantasy dekor.
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Moderné línie a trendové farby sú charakteristickým
prvkom obývacieho programu MEDIA. Toto mediálne
centrum dokážete osadiť televízorom s veľkou
uhlopriečkou. Skrinky vo farbe biela arctic vysoký
lesk sú dizajnovo doplnené farbou čierna - fantasy
dekor. Zásuvky sú vybavené kvalitnými výsuvmi,
ktoré
zabezpečujú
jednoduchú
manipuláciu,
bezpečnosť a praktickosť.
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