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   Комплектът включва: 

2 бр. двустенни царги с височина 83 мм, 
2 бр.водачи с товароносимост  50 кг.
   с вграден BLUMOTION, 
2 бр. декоративни капачки, 
2 бр. държатели за гръб под ъгъл(М), 
2 бр. присъединители за предно чело под ъгъл.

NL - Дължина на водача /мм/

Необходимо пространство

   Комплектът включва: 

2 бр. двустенни царги с височина 83 мм, 
2 бр.водачи с товароносимост  50 кг.
   с вграден BLUMOTION, 
2 бр. декоративни капачки, 
2 бр. държатели за гръб под ъгъл(D), 
2 бр. присъединители за предно чело под ъгъл
1 бр. комплект рейлинги.

NL - Дължина на водача /мм/

Необходимо пространство

 При отварянето на ъглови чекмеджетата със SYNCROMOTION техните чела се сгъват към центъра и не опират в съседните

корпуси. Това позволява използването на стандартни чела без допълнителна обработка(скосяване под герунг).

 При затварянето на ъглови чекмеджетата със SYNCROMOTION те първо се прибират плавно чрез вградения BLUMOTION

 и след това челата им се разтварят, като заемат идеална позиция без фуги със съседните чекмеджета.

          За облекчаване на монтажа на TANDEMBOX за ъглов шкаф предлагаме специален шаблон - ZML.0330. - стр. 98. 

 При отварянето на ъглови чекмеджетата със SYNCROMOTION техните чела се сгъват към центъра и не опират в съседните

корпуси. Това позволява използването на стандартни чела без допълнителна обработка(скосяване под герунг).

 При затварянето на ъглови чекмеджетата със SYNCROMOTION те първо се прибират плавно чрез вградения BLUMOTION

 и след това челата им се разтварят, като заемат идеална позиция без фуги със съседните чекмеджета.

          За облекчаване на монтажа на TANDEMBOX за ъглов шкаф предлагаме специален шаблон - ZML.0330. - стр. 98. 
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TANDEMBOX plus

TANDEMBOX plus М за ъглов шкаф с 1 рейлинг,
/ височина на царгите 83 мм;  височина на държателя за гръб D - 204 мм /

Цени с ДДС За улеснение на поръчките, кодовете на артикулите са отбелязани с червено

NL Артикул Код Товар до: BLUMOTION TIP-ON Цвят Цена

650 мм. ТАНДЕМБОКС 359М6500B.45М 5370 50 кг. Вграден НЕ Сив 119.20 лв

650 мм.
ТАНДЕМБОКС 359М6500B.45М + 

SYNCHROMOTION
5372 50 кг. Вграден НЕ Сив 194.93 лв

NL Артикул Код Товар до: BLUMOTION TIP-ON Цвят Цена

650 мм. ТАНДЕМБОКС 359М6500B.45D + 1ZRG 5371 50 кг. Вграден НЕ Сив 140.31 лв

650 мм.
ТАНДЕМБОКС 359М6500B.45D + 1ZRG +

SYNCHROMOTION
5373 50 кг. Вграден НЕ Сив 240.92 лв
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    5 SPACE CORNER със SYNCROMOTION
НОВОSPACE CORNER

-  СПЕСТЯВАНЕ НА ВРЕМЕ

-  ТОЧНОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕТО

-  УЛЕСНЯВАНЕ НА РАБОТАТА

ГОТОВИ СГЛОБЕНИ  КОРПУСИ ЗА ЪГЛОВ ШКАФ

ВЪЗМОЖНИ КОМБИНАЦИИ

1бр. корпус
1бр. чекмедже царга М
2бр. чекмедже 1 рейлинг 

1бр. корпус
2бр. чекмедже царга М
1бр. чекмедже 1 рейлинг 

1бр. корпус
2бр. чекмедже царга М
2бр. чекмедже 1 рейлинг 

1бр. корпус

2бр. чекмедже 1 рейлинг 

Цените на чекмеджетата са валидни само в комплект с корпус.

ПРЕДИМСТВА:

Практично решение за ъгловото пространство във всяка кухня.

Пълно изтегляне за лесен и удобен достъп  до най - отдалече-
ното място в ъгловия шкаф, на всички нива.

Впечатляващи отваряне и затваряне, благодарение на 
                               .

Вграден                         за плавно и тихо затваряне.

Лесно съвместим с цялостния дизайн на всяка кухня.

Системата                       за по-добра вътрешна организация на 
шкафа.

3-измерно регулиране на челото, товароносимост 50кг.

SYNCROMOTION

                BLUMOTION

 

                   ORGA-LINE

Артикул Схема 900 мм 1000 мм 1100 мм 1200 мм

КОРПУС   

ЪГЛОВ   ШКАФ
173.83 лв. 188.31 лв. 202.80 лв. 217.28 лв.

ЧЕКМЕДЖЕ

царга М - 86 мм
166.87 лв. 171.30 лв. 175.74 лв. 180.26 лв.

ЧЕКМЕДЖЕ

един рейлинг 

204 мм

206.23 лв. 212.14 лв. 218.21 лв. 224.10 лв.

Цени с ДДС За улеснение на поръчките, кодовете на артикулите са отбелязани с червено


