Dormitor Modern cu PAT TAPITAT din Piele Ecologica
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Usi tapitate integral
si cusaturi decorative

Rama de pat (somiera)

Selectare de piele ecologica

Selectare de piele ecologica

Optiune pentru
inchidere silentioasa

Somiera este inclusa in pret

Usile sunt prevazute cu cant aluminiu
manere pe intreaga inaltime

Dimensiuni:
pentru saltea a
140 ›200
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L240

209 cm

149 cm
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229 cm
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189 cm

249 cm
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S
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Distribuire interna

Peretii laterali sunt gauriti pentru 4 nivele de a pune rafturi, fiecare nivel cu trei pozitii. Asa puteti aranja singuri si cum doriti distribuirea interioara a dulapului.

distribuire S*

distribuire N*
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L
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Se determina la inceputul montajului
in functie de dorinta dvs.
Pentru r1 se pot comanda
rafturi suplimentare sau
se poate schimba nivelul raftului
Totul este pregaurit
pentru asamblare usoara

bara

220

220

bara

Pentru r1si r2 se pot comanda
rafturi suplimentare sau
se poate schimba nivelul raftului
Totul este pregaurit
pentru asamblare usoara

bara

Set standard dulap:
- rafturi - 1 mare si 5 mici
- bara pentru umerase mare si mica
- posibilitate de
inchidere silentios

Set standard dulap:
- 5 rafturi
- bara pentru umerase
- posibilitate de
inchidere silentios

L de la160 pana 240 cm

L de la140 cm pana 220 cm
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Puteti adauga si
Bara metalica pentru umerase cu
lumina LED

- fara cabluri
- senzor

Raft suplimentar
de pal 18 mm

LED LuckyLite +

Bare metalice suplimentare
pentru umerase :

pentru r1

pentru r1

pentru r2

pentru r2

pentru r3

pentru r3

PULL-OUT mecanism pentru pantaloni
pentru r2 si r3

- fara cabluri

Dulapioare incorporate :

42 cm

Dulapior cu doua sertare

50 cm

42 cm

dulapior cu trei sertare :

63 cm

x
Ocupa toata distanta intre
perete lateral si intermediara

Se pot adauga la dulapuri deja cumparate si asamblate

Sistem pull-out cosuri pentru Dulap
pentru r3:

pentru r1:

doua cutii de plastic

cutie de plastic

cos din plastic
si cos metalic
+ organizator pentru obiecte mici

cos metalic
+ organizator pentru obiecte mici

+

