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Typ 01

Vitrína ľavá
1sklené dvere
š/v/h: 600/2060/416

Typ 11

Skrinka závesná
1 sklopné dvere
š/v/h: 1050/432/400

Typ 02

Vitrína pravá
1 sklené dvere
š/v/h: 600/2060/416

Typ 14

Typ 15

š/v/h: 1325/220/200

š/v/h: 2000/220/200

Panel s policou 132,50 cm

Panel s policou 200 cm

inkl. svetelný pás

Typ 22

Sideboard
6 zásuviek s samodoťahom a brzdou
1 sklené dvere
š/v/h: 1575/820/416

Typ 101

Vitrínové osvetlenie
2 x svetlo, 1 x Trafo 60 W
1 x predlžovací kábel s vypínačom
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Typ 113

Vitrínové osvetlenie
1 x svetlo, 1 x Trafo 60 W
1 x predlžovací kábel s vypínačom

inkl. svetelný pás

inkl. svetelný pás

Typ 07

Typ 08

Highboard
2 sklené dvere
2 drevené dvere
š/v/h: 1050/1318/416

Vitrína závesná
2 sklené dvere
2 drevené dvere
š/v/h: 1050/1260/416

Typ 09

Vitrína závesná
2 sklené dvere
š/v/h: 1050/640/416

Typ 18

Typ 19

3-zásuvková spodná skrinka
s samodoťahom a brzdou
2 sklené police
š/v/h: 2375/414/508

2-zásuvková spodná skrinka
s samodoťahom a brzdou
2 sklené police
š/v/h: 1600/414/508

LED - Osvetlenie

LED - Osvetlenie

LED - Osvetlenie

Typ 115 H

Typ 116 H

Typ 125 H

Osvetlenie sklených políc
1 x svetlo, 1 x Trafo 60 W
1 x predlžovací kábel s vypínačom

Osvetlenie sklených políc
2 x svetlo, 1 x Trafo 60 W
1 x predlžovací kábel s vypínačom

Typ 20

Panel s osvetlením
sklená polica s držiakmi
Tucanaetto
š/v/h: 1210/905/100

Osvetlenie sklených políc
3 x svetlo, 1 x Trafo 60 W
1 x predlžovací kábel s vypínačom
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kovová úchytka s povrchovou
úpravou

PVC noha nízka

dlhá životnosť, stála farba, príjemné
na dotyk, oblé hrany, moderný dizajn,
príjemná a ľahká manipulácia

uchytenie skrutkou do korpusu, noha
podopiera bok a dno korpusu, ľahká
údržba podlahy pod skrinkami, nosnosť
v tlaku 50 kg/kus

LED osvetlenie - osvetlenie
sklených políc
veľmi dlhá životnosť - 10000ce hodín,
nízka spotreba energie, existuje tzv.
teplé a studené svetlo, možnosť osvetlenia
od 1 - 6 set, neprodukuje teplo, jednoduchá montáž - clip systém
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spodné plnovýsuvné 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 samožné 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

sklené predné plochy

predné plochy MDF/FOLIA

číre oblúkové sklo v MDF ráme

stredne tvrdá drevovláknitá doska
(MDF)hrúbky 19 mm, vákuovo lisované PVC fóliou
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Obývacia zostava NEW YORK si pre svoj moderný a exkluzívny
vzhľad a elegantnú kombináciu farieb a materiálových povrchov
získala veľkú obľubu u zákazníkov. Typickou črtou obývačky sú
sklené plochy oblúkových tvarov. Dizajnovým doplnkom je
integrované osvetlenie, ktoré vkusne podčiarkuje nevšedný
vzhľad.
Obývací program je určený pre zariadenie vnútorných
priestorov, obývacích izieb a spoločenských miestností.
Možnosť objednávania aj sólo prvkov z daného programu.
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