
OKUCIA MEBLOWE

akcja

Akcja ważna do wyczerpania zapasów. Podane ceny są cenami netto. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginału. Niniejsza oferta  
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zabierzów 02.2020

  

Szuflady biorące udział w akcji:
• szuflady TANDEMBOX antaro szare lub białe wraz z relingami
• długości boków: 450 lub 500 mm
• prowadnice o obciążeniu 30 kg i 65 kg z BLUMOTION lub do TIP-ON BLUMOTION

Za zakup 20 kpl. szuflad TANDEMBOX  
i 12 kpl. relingów otrzymujesz:
 
 
 
SERVO-DRIVE uno
za 1,10 zł netto

AKCJA  PROMOCYJNA TANDEMBOX antaro:
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• regulacja frontu w trzech płaszczyznach za pomocą systemu mimośrodów
• zintegrowane amortyzator i samodociąg w obu prowadnicach
• EasyFit: beznarzędziowy montaż pojemników na prowadnicach
• szablon montażowy: nie ma konieczności wymiarowania podczas zabudowy  

w korpusie
• metalowa pokrywa, którą można wykorzystać jako półkę na środki czystości

Wskazówka:
Opcjonalne akcesoria takie jak pokrywę czy pokrywę bio z filtrem z aktywnym węglem 
trzeba zamówić osobno!

VS ENVI SPACE SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Nr art. Wyposażenie podstawowe Szerokość korpusu 
mm

Powierzchnia JM Cena PLN

103 370 000 n pojemniki 2 x 16L 450 w kolorze srebrnym szt. 449,00

103 370 001 n pojemniki 1 x 16L / 2 x 10L 500 w kolorze srebrnym szt. 449,00

Rodzaj montażu:  z mocowaniem frontu
Wysokość zabudowy: 370 mm
Głębokość zabudowy: 464 mm
Materiał:  tworzywo sztuczne/metal

450> 500> 600> 900>

Moduł szuflady organizacyjnej do zagospodarowania przestrzeni w szafce pod 
zlewozmywakiem. Stanowi on uzupełnienie do systemu segregacji odpadów 
VS ENVI Space. Dzięki temu modułowi możliwe jest obudowanie syfonu 
pojemnikami z tworzywa sztucznego i wykorzystanie tym samym wolnej 
przestrzeni. Szuflada VS ENVI Drawer wyposażona jest w prowadnice z pełnym 
wysuwem i hamulcem, co umożliwia ciche i delikatne zamykanie i otwieranie. 

• Easyfit: beznarzędziowy montaż szuflady i pojemników
• szablon montażowy: nie ma konieczności wymiarowania podczas zabudowy  

w korpusie
• zintegrowane amortyzator i samodociąg w obu prowadnicach

Zakres dostawy:
1 Szuflada VS ENVI Drawer
1 Pojemnik 1,2 L
1 Pojemnik 2,7 L
VS ENVI Space pojemniki 1 x 16L / 2 x 10L

VS ENVI DRAWER SZUFLADA ORGANIZACYJNA + VS ENVI SPACE SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Nr art. Materiał Wyposażenie podstawowe JM Cena PLN

103 370 017 n stal / tworzywo sztuczne pojemniki 1 x 2,7L  / 1 x 1,2L szt.
649,00

103 370 001 n tworzywo sztuczne / metal pojemniki 1 x 16L / 2 x 10L szt.

Szerokość korpusu:  500 mm
Powierzchnia:  w kolorze srebrnym

500> 600>

      649,00 
PLN

      449,00 
PLN


