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REGAŁ R007 MARK KOLOR
WENGE
Cena

174,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

R007

Opis produktu
Pasujący do każdego rodzaju pomieszczeń, uniwersalny, wysokiej jakości nowy Regał. Doskonały na przedmioty, które
pragniesz uporządkować lub wyeksponować.
Wysokość: 180 cm
Głębokość: 35 cm
Szerokość: 74 cm
Zapewnia przyszłemu nabywcy przestrzeń, którą można w dużej mierze organizować. Większość półek posiada regulację
wysokości, połowa regału jest zamykana co pozwala na odpowiednie dostosowanie miejsca na własne potrzeby, jednocześnie
tak zaprojektowany, by służył jak najlepiej funkcji biurowej.
Sprawdzona konstrukcja, stabilna i trwała. Doskonale dopasowany do dużych segregatorów, pod względem szerokości i
wytrzymałości półek. Pozwala przechowywać wiele przedmiotów zabierając bardzo mało z przestrzeni pomieszczenia.
Solidne precyzyjne wykonanie, gwarantuje wygodę w użytkowaniu i właściwą prezencje. Regały można łączyć i rozbudowywać
z innymi meblami naszej produkcji, które wykonujemy z płyty laminowanej firmy Kronospan, grubość płyty to 16 mm. W
zestawie dołączamy wszystkie części potrzebne do prawidłowego złożenia mebla.
Funkcjonalność:
Pełnowymiarowy mebel pozwalający swobodnie przechowywać materiały biurowe (segregatory), lub inne jak książki, pamiątki,
narzędzia, zabawki, itp. Mebel uniwersalny, praktyczny do różnych zastosowań.
Regał zaprojektowany tak, by był prosty i intuicyjny w montażu. Dołączamy czytelną instrukcję i wszelkie potrzebne elementy
potrzebne do prawidłowego złożenia.
Regulowane półki, możliwość nabycia dodatkowych pólek bezpośrednio od producenta.
Każde z drzwi zamontowane są na dobrej jakości metalowych zawiasach na które dajemy dożywotnią gwarancję.
Wizualnie i wymiarowo pasuje do naszych komód, regałów, szaf z naszego systemu mebli. Tanio i w dobrej jakości można
umeblować każdą przestrzeń.
Kupując otrzymujesz produkt polski, tym samym wspierasz polską gospodarkę.
Regał wysyłany w paczkach do samodzielnego montażu.
Estetyka:
Plecy regału wykonane w kolorze pozostałych elementów.
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Proporcje sprawiające prawidłowe i pozytywne wrażenie wizualne w meblowanej przestrzeni.

Ponadto płytę z której wykonany jest regał cechuje:
- zwiększona odporność na zarysowania
- powierzchnia odporna na wilgoć (można ścierać wilgotną gąbką , itp).
- powierzchnia płyty bardzo odporna na ścieranie
- posiada wszelkie atesty higieniczne

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Wenge
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