Obývací st?ny : ARENA

ARENA

Vyjíme?nost bukového a dubového d?eva, moderní a elegantní design spolu s velkou variabilitou prvk? sp??uje individuální požadavky i
náro?ných zákazník?.

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena:
Modifikátor variant cen
Základní cena s DPH:
Cena se slevou:
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena
Prodejní cena bez DPH
Sleva:
Hodnota DPH

Dotaz na produkt
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Obývací st?ny : ARENA

Popis produktu
ARENA:
Vyjíme?nost bukového a dubového d?eva ve více barevných odstínech zvýraz?uje oblé tvary p?edních ploch nábytku. Moderní a
elegantní design spolu s velkou variabilitou prvk? sp??uje individuální požadavky i náro?ných zákazník?.
Velký odkládací prostor komod a vitrín spolu s funk?ností celého nábytku vám umožní uspo?ádat ideální sestavu do obývacího pokoje.
P?íjemnou ve?erní atmosféru m?žou vylepšit LED svítidla sklen?ných polic.

Vlastní sestavy sk?ín?k a knihoven je možné vytvá?et r?znou kombinací korpus?, p?edních ploch, sokl? anebo noži?ek. Další možností
je zav?šení sk?ín?k na stenu.

P?írodní materiály – masívní d?evo a dýha, navodí ve vaší ložnici p?íjemné prost?edí pokoje a pohody pro nerušený a plnohodnotný
spánek. Na odložení v?cí slouží úložný prostor postele s výklopným roštem s p?ístupem od nohou anebo z boku. Korpusy sk?ín?k,
knihoven, pláty stol? a dopl?ky jsou vyráb?né z d?evot?ískové desky hloubky 19 a 26 mm s povrchem z p?írodní dýhy. Záda tvo?í
d?evovláknitá 3,5mm deska. P?ední plochy a podnože stol? tvo?í masívní d?evo z pr?b?žných lamel. Povrchová úprava je vyhotovená
ekologickým vodou ?editelným mo?idlem a lakem. Komfortní zavírání dve?í umož?uje kvalitní panty s tlumením zna?ky Blum s doživotní
zárukou. Pro zajišt?ní trvale stability dví?ek jsou na vnit?ní stran? p?ídavné d?ev?né výztuhy. Korpusy zásuvek jsou opat?ené výsuvem s
tlumením a jsou vyráb?né z laminované d?evot?ískové desky. Nerovnost podlahy odstra?uje nastavitelný prvek sokl?. Záv?sný systém
sk?ín?k a polic je dodávaný standartn?. Sklen?né police o hloubce 6mm s lešt?nou hranou je možné doplnit za p?íplatek LED klipsovým
osv?tlením. Sklen?né dví?ka jsou vypln?né bezpe?nostním kaleným sklem. Roztahovací systém stol? je synchronní a je opat?ený
pojistkou. Kvalitní kovaní zabezpe?uje vysokou pevnost postelí, nosný systém roštu v posteli je výškov? nastavitelný.

Hodnocení
Zatím zde není žádné hodnocení zboží
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