STYLOWA
Przestronna garderoba typu „walk in”, z funkcjonalną wyspą nadającą wnętrzu stylu
i klasy. Boki garderoby to rząd pojemnych
szaf, zamykanych w różnych wariantach
frontów. Personalizacja konfiguracji wnętrza
szaf oraz dobór dedykowanych akcesoriów
to

mocny

akcent

garderoby.

Szklane

fronty, ciemne profile drzwiowe w szafach
i oświetlenie podkreślają wyjątkową estetykę
oraz nowoczesny styl pomieszczenia.

Wyspa z szufladami, organizerami i półkami to
DRZWI PRZESUWNE W SYSTEMIE SZAFIR, DRZWI UCHYLNE
W SYSTEMIE OPAL OP1, SYSTEM DO ZABUDOWY WNĘTRZ ORTO

dodatkowe miejsce do przechowywania wyjątkowych przedmiotów jak zegarki czy biżuteria.
Nadaje garderobie indywidualnego charakteru.

ELEGANCKA
Otwarta garderoba typu „walk-in” wykonana
z płyty meblowej. Jej charakterystyczną
cechą jest personalizacja stron, poprzez
dobór dedykowanych akcesoriów. Wyjątkowa,
użyteczna

przestrzeń

„szyta

na

miarę”.

Elementem, który wyróżnia wnętrze garderoby
jest specjalna strefa na obuwie, w formie
modułu

zamykanego

szklanymi

drzwimi

w systemie Opal. Oświetlenie w meblach
poprawia

ich

funkcjonalność

i

ociepla

pomieszczenie.

Mocca

-

linia

wyjątkowych

akcesoriów,

wieszaków i szuflad z mechanizmem softclose dla ceniących dobry design, organizację
i funkcjonalność.

DRZWI UCHYLNE W SYSTEMIE OPAL OP1
AKCESORIA MOCCA

NOWOCZESNA
Ażurowa, designerska garderoba w systemie
Orto, którego element konstrukcyjny stanowi
aluminiowy profil nośny. Jej przestronne
i funkcjonalne wnętrze tworzy konfiguracja
półek, drążków, szuflad oraz kontenerów,
które można zestawiać i łączyć w zależności
od własnych potrzeb. Przestrzeń dla ceniących
praktyczność oraz oryginalne rozwiązania.
Zachwycająca prostą i minimalistyczną formą
garderoba doskonale wpisuje się w najnowsze
światowe trendy.

Orto umożliwia funkcjonalne i praktyczne
zaaranżowanie narożnej strefy garderoby,
SYSTEM DO ZABUDOWY WNĘTRZ ORTO

zapewniając swobodny dostęp do każdej jej
części.

MINIMALISTYCZNA
Jasna i elegancka garderoba wbudowana
w przestrzeń sypialni, zachwycająca stylem
i funkcjonalnymi rozwiązaniami. Lekkie, ażurowe wnętrze ze strefą na rzeczy wiszące,
półkami i szufladami, zapewnia utrzymanie
porządku oraz wygodne przechowywanie
odzieży. Minimalistyczne drzwi przesuwne
pełnią funkcję drzwi wejściowych i subtelnie
oddzielają garderobę od reszty sypialni.
Stylistyka garderoby doskonale komponuje
się z meblami osadzonymi na metalowych
stelażach.

Drzwi przesuwne w systemie Szafir o wąskim
profilu, stanowiącym jednocześnie wygodny
uchwyt. Wypełnione szybą przezroczystą
optycznie powiększają wnętrze.

DRZWI PRZESUWNE W SYSTEMIE SZAFIR
SYSTEM DO ZABUDOWY WNĘTRZ ORTO, MEBLE Z LINII ONE

PRZYTULNA
Klimatyczna

garderoba

obok

sypialni,

oddzielająca strefy wypoczynku i przechowywania. W jej wnętrzu znajdują się przestrzenie otwarte z pełnym dostępem do półek
i wieszaków, moduły zamknięte drzwiami
uchylnymi oraz pojemna szafa. Strefy za
szkłem zapewniają idealną ochronę rzeczom,
które wymagają specjalnego traktowania oraz
ich elegancką ekspozycję. Szkło na frontach
szuflad, oświetlenie oraz zróżnicowana kolorystyka dodają wnętrzu szyku i stylu.

Bliźniacze moduły, dedykowane obojgu doDRZWI UCHYLNE W SYSTEMIE OPAL OP1
DRZWI PRZESUWNE W SYSTEMIE HELIODOR, AKCESORIA MOCCA

mownikom, ułatwiają jednoczesne i wygodne
kompletowanie stroju każdej z osób.

FUNKCJONALNA
Garderoba pod skosami, czyli trudna aranżacyjnie przestrzeń przemieniona w praktyczne miejsce do przechowywania. Szafa
pod skosem to strefa na rzeczy, których nie
chcemy eksponować. Doskonale rozplanowana część modułowa z półkami, szufladami
i akcesoriami to rozwiązanie, które organizuje
przestrzeń. Linearny układ elementów we
wnętrzu, wprowadza ład i porządek zarówno
w samym meblu jak i w całym pomieszczeniu.

Proste ramki systemu Opal tworzą minimalistyczne drzwi uchylne, które w garderobie
doskonale sprawdzą się w strefie przeznaczonej na obuwie, torebki, czy ubrania wyjściowe.

DRZWI UCHYLNE W SYSTEMIE OPAL OP1
DRZWI PRZESUWNE W SYSTEMIE SAHARA

AKCESORIA
DO GARDEROBY

AKCESORIA MOCCA

AKCESORIA CHROMOWANE

W każdej garderobie liczy się przede wszystkim
funkcjonalność i użyteczność. Powinno być
to miejsce dobrze przemyślane i właściwie
rozplanowane. Aby to odpowiednio zrobić,

Kosz płaski
mocca 80x50x15 cm

Szuflada wielofunkcyjna
mocca 80x50x7 cm

Kosz druciany
chrom 14x40,50,60 cm

Wieszak na spodnie
chrom 60x49x16 cm

Półka na buty
chrom 60x50x19 cm

Szuflada
z dwoma pokrywami
mocca 80x50x7 cm

Kosz PVC rattan
mocca 80x50x17 cm

Stojak na buty
chrom 60x50x32 cm

Wieszak na krawaty
chrom 14x50x5,5 cm

Wieszak poprzeczny
chrom 14x40,50x5,5 cm

Wieszak na spodnie
mocca 80x50x6 cm

Półka na buty
mocca 80x50x18 cm

Pantograf
szer. 45 -115 cm

Wieszak na torebki
chrom/grafit 9x5x13 cm

Wieszak na torebki
chrom 40x10 cm

Pantograf
mocca 45 -115 cm

Szuflada sejf
56,4x40x15 cm

Organizery do szuflad
typ A, B i C,
53,4x41,4x2,6 cm

Kosz na bieliznę
chrom 50x50x50 cm

warto sięgnąć po dedykowane akcesoria.
Nie tylko dodadzą charakteru garderobie, ale
przede wszystkim uporządkują przestrzeń
i ułatwią korzystanie z tego wyjątkowego
miejsca.

Lustro obrotowe
mocca 17x41,5x113 cm

Pantograf to praktyczny, opuszczany drążek
na wieszaki, ze specjalnym uchwytem. Opuszczając drążek, bez trudu uzyskamy szybki
DRZWI UCHYLNE W SYSTEMIE OPAL OP1
AKCESORIA MOCCA

i łatwy dostęp do rzeczy wiszących w górnych
strefach garderoby.

Wieszak na krawaty
mocca 17x44,5x8,5 cm
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