Wyprzeda¿ ekspozycji 2015

Kuchnia Cleaf
Wymiary ca³kowite kuchni: 2700 x 2200 mm
Ca³oœæ wykonana z melaminy w szarej kolorystyce z bia³ymi frontami o strukturze trzciny.
Wykoñczenie boków barku PCV 2 mm w kolorze grafitowym z trzema aluminiowymi paskami, uchwyty stalowe Fennel.
Szafki Górne L->P.....
1. Szafka wysoka z systemem uchylno - sk³adanym Blum Aventos HF.
Górny front z melaminy, na dole ramka aluminiowa z mleczn¹ szyb¹.
1150X715x320 mm
2. Szafka wysoka z systemem uchylno - sk³adanym Blum Aventos HF.
Górny front z melaminy, na dole ramka aluminiowa z mleczn¹ szyb¹.
700X715x320 mm
3. Szafka stoj¹ca na blacie z ¿aluzj¹ meblow¹. Wewn¹trz pó³ki.

Szafki Dolne L->P.....
1. Szafka z dwoma szufladami, system Blum Metabox szary z hamulcami, relingi 550x875x585 mm.
2. Szafka pod zlewozmywak z jedn¹ obszern¹ szuflad¹ z miejscem na sortowniki do œmieci 600x875x585 mm.
3. Szafka z trzema szufladami, system Blum Metabox szary z hamulcami, relingi . 900X875x585 mm.

Blat:
Blat gr. 10 mm z materia³u Naturalia, o wymiarach 2270x600 z wyciêciem na zlewozmywak np.:
System Ceram Mera 100 ( dostêpny egzemplarz z ekspozycji ).1010x510 mm.
oraz bateriê np.: Blanco Tivo chrom ( dostêpny egzemplarz z ekspozycji).
W drugiej czêœci blatu 920x600 wyciêty otwór 590x520 na p³ytê ceramiczn¹
np.: Samsung NZ 64 F3 NMAB
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Wartoœæ zestawu przed rabatem - 21.499 z³

Cena internetowa - 8.599*
*cena loco silvan, bez projektu, transportu, monta¿u i urz¹dzeñ agd

Cena z monta¿em - 10.149**
** w cenie projekt, transport i monta¿ - do 30 km, bez urz¹dzeñ agd

W niektórych przypadkach istnieje mo¿liwoœæ wykonania dodatkowych mebli do istniej¹cych zestawów. Produkty te objête s¹ wyj¹tkowym rabatem -20%
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Kuchnia Cleaf
Zabudowa wysoka:
1. Miejsce na kuchenkê mikrofalow¹ do zabudowy 600x450 mm
2.

Miejsce na piekarnik do zabudowy 600x600 mm np.: Bosch HBA24T151
( dostêpny egzemplarz z ekspozycji ).
3. Niska szuflada pod piekarnikiem 280x600 mm
Okap:
Wolnowisz¹cy Akpo Luna WK- 6 szer. 50 cm inox
( dostêpny egzemplarz z ekspozycji )
Barek:

Podwy¿szona zabudowa z blatem w kolorze szarym w dolnej czêœci rega³ na 12 sztuk butelek do wina,
1060x400x1145 mm.

Z ka¿d¹ kuchni¹ istnieje mo¿liwoœæ zakupu sprzêtu agd z ekspozycji,
lub z aktualnych katalogów dowolnego producenta.
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Wartoœæ zestawu przed rabatem - 21.499 z³

Cena internetowa - 8.599*
*cena loco silvan, bez projektu, transportu, monta¿u i urz¹dzeñ agd

Cena z monta¿em - 10.149**
** w cenie projekt, transport i monta¿ - do 30 km, bez urz¹dzeñ agd

W niektórych przypadkach istnieje mo¿liwoœæ wykonania dodatkowych mebli do istniej¹cych zestawów. Produkty te objête s¹ wyj¹tkowym rabatem -20%

