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Metalowa szafa
ubraniowa CURVE,
2x2 drzwi,
1740x600x550 mm,
szary AJ Produkty
Cena brutto

1 597,77 zł

Cena netto

1 299,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AJ_1310853

Producent

AJ Produkty

Opis produktu
Szafy ubraniowe z półokrągłymi, wypukłymi drzwiami. Otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części szaf. Każda przegroda
wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami kotwicowymi, blokadę szerokiego otwarcia oraz kieszeń w drzwiach. Szafy
dostarczamy bez zamków.
Więcej informacji o produkcie
Unikalne, eleganckie szafy ubraniowe, które nadają przebieralni ekskluzywny wygląd. Półokrągłe drzwi pokryte
metalizowanym lakierem sprawiają, że szafy prezentują się nowocześnie i stylowo. Doskonały wybór do recepcji, szatni,
przebieralni i centrów sportowych. Nasze szafy skutecznie przechowają odzież na małej przestrzeni. Są idealnym wyborem,
gdy wiele osób korzysta z jednej szatni. Doskonale sprawdzą się w przebieralniach na basenach, w klubach sportowych,
firmach, hotelach itp. Można je również umieścić w strefie wejściowej, gdzie zapewnią elegancką przestrzeń na odzież i cenne
przedmioty należące do odwiedzających. Szafy są doskonale wyposażone i stanowią praktyczne i funkcjonalne rozwiązanie do
przechowywania. Kieszeń po wewnętrznej stronie drzwi doskonale nadaje się do przechowywania przyborów toletowych,
kluczy, portfeli itp. Otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części szaf zapewniają dobrą wymianę powietrza. Szafy wykonano
ze spawanej blachy stalowej o grubości 0,7 mm. Półokrągłe, wypukłe drzwi posiadają zabezpieczenie przed szerokim
otwarciem. Wysoka jakość i elegancki wygląd dodadzą szatni stylu. Dodaj dopasowane akcesoria do szaf i stwórz
kompleksowe rozwiązanie do przebieralni! Dobierz zamek, podstawę i inne przydatne elementy. Wszystkie akcesoria
sprzedawane są oddzielnie.

Informacje o produkcie
Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:
Szerokość drzwi (schowków):
Ilość sekcji:
Ilość drzwi:
Kolor korpusu:
Kod koloru korpusu:

wygenerowano w programie shopGold

1740 mm
600 mm
550 mm
300 mm
2
4
Antracyt
RAL 7016

Kolor drzwi:
Kod koloru drzwi:
Materiał:
Góra:
Waga:
Montaż:
Gwarancja:
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Szary metalizowany , Miedziany metalizowany ,
Niebieski metalizowany
RAL 9022 , RAL 5025 , RAL 8029
Stal
Płaskie
46 kg
Zmontowane
3 lata

