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Szafka Swivbox Krajobraz
Cena

949,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Opis produktu
Szafa Obrotowa SwivBox
Nawet najnowocze?niejszy dom nie obejdzie si? bez konieczno?ci przechowywania butów i ubra?.
Ich bezpiecze?stwo i porz?dek zale?ny jest od funkcjonalnej w?skiej szafy – nic nie stoi na przeszkodzie by jednocze?nie by?a ona pi?kn? ozdob? mieszkania i przedpokoju.
Praktyczna i doskonale zaprojektowana szafa obrotowa SWIVBOX to mo?liwo?? by czerpa? z tego co najlepsze pod wzgl?dem praktycznego u?ytku i estetyki. Wzornictwo nowoczesne , oparte na prostych liniach i ogromnie estetycznym po??czeniu z funkcjonalno?ci?.
Mo?liwo?? konfiguracji w zale?no?ci od potrzeb, szafka pomie?ci ok 18 par obuwia.
Jedna smuk?a nó?ka ze stali nierdzewnej stabilnie podtrzymuj?ca konstrukcje i nadaj? jej lekko?ci i charakteru.
Doskona?y wybór do nowoczesnych mieszka? biur, hoteli gdzie liczy si? przede wszystkim jako??!.

Szafa obrotowa z nadrukiem na froncie i 6 pó?kami na buty
Pomie?ci do 18 par butów. Prosty monta?.
Otwieranie od prawej lub lewej strony, system obrotowy ze stali nierdzewnej.
Szafka dost?pna w do samodzielnego monta?u.
Wymaga monta?u do ?ciany.

.

Wymiary

190 cm wysoko??
63,6 cm szeroko??
18 cm g??boko??
waga – 30 kg

.

Materia?

p?yta meblowa 18mm
obrze?e ABS 1mm
stalowe pó?ki na buty
system obrotowy - stal nierdzewna

nowoczesny druk UV

Sposób czyszczenia :

wilgotna szmatka nas?czona czyst? letni? wod?

.

Monta? :

meble w paczkach do samodzielnego monta?u
(190cm x 70 cm x 6 cm ) waga 30 kg.

.
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.

Gwarancja :

5 lata

Nasze szafki SWIVBOX wykonywane są z najnowszych i najtrwalszych materiałów dostępnych na rynku meblarskim. Korpusy
wykonujemy z wysokiej jakości płyty meblowej, laminowanej (18 mm), uznanej na rynku firmy. Kanty oklejane są odpornym
na obicia obrzeżem PCV 1 mm. Dużą wagę przykładamy do tego, aby elementy ruchome, były dopasowane do przyszłego
poziomu eksploatacji mebla przez naszych klientów.Nasz opatentowany system obrotowy wykonany jest ze stali
nierdzewnej.Półki stalowe produkujemy z trwałych materiałów, tak aby służyły naszym klientom przez długie lata.
Nasze szafki na buty dostarczane są do klientów przez sprawdzoną i rozpoznawalną na rynku firmę kurierską. Wszystkie
meble wychodzą od nas w pełni sprawne, po wcześniej kontroli jakościowej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas
transportu, szafki są specjalnie opakowywane, tak aby kanty mebli i inne elementy nie uległy uszkodzeniu.
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