
Wyprzeda¿ ekspozycji 2015

Kuchnia minima

Wymiary ca³kowite kuchni: 2400 + 1580 wyspa 

Fronty lakierowane w po³ysku, korpusy z odpornej na zarysowania melaminy 
okucia Blum szuflady Blum Intivo, oœwietlenie jarzeniowe, uchwyty aluminiowe

Szafki Górne L->P.....

1 i 2.Szafka wisz¹ca z frontem uchylnym systemu Blum Aventos, wieniec œwietlny - 
oœwietlenie wnêtrza szafki oraz blatu roboczego .

600x370x340 mm.

Szafki Dolne L->P....

 1.  Szafka z trzema szufladami Blum Intivo w kolorze br¹zowym
 dwie dolne szuflady z wewnêtrznymi dodatkowymi bokami typu reling. 

            
2.  Szafka do zabudowy piekarnika np.: Samsung BQ 154T133 ( dostêpny egzemplarz z ekspozycji ) 

niska szuflada pod piekarnikiem 
           

 3.  Szafka naro¿na z zestawem 3 szuflad Blum Intivo 
systemu SPACE CORNER z synchromotion - pe³en wysuw. 

1030X1030x830 mm.
            

4.  Szafka z dwupó³kowym koszem chromowanym z bia³ym dnem 167x830x570 mm.

 
Blat: 

              Konglomerat akrylowy Staron w kolorze jasno szarym gr. 48 mm o wymiarach 2050x600 i 1210x600 mm
 z miejscem na p³ytê kuchenn¹ np. indukcyjn¹ Samsung CTN464KC01 ( dostêpny egzemplarz z ekspozycji )
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Cena internetowa - 15.749*          Cena z monta¿em - 17.339**

*cena loco silvan, bez projektu, transportu, monta¿u i urz¹dzeñ agd             ** 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% 

Wartoœæ zestawu przed rabatem - 31.499 z³

-50%
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Kuchnia minima

Zabudowa wysoka szer. 1200 mm: 

  Pierwszy pion. 
1.Szafka z frontem uchylnym systemu Blum Aventos 600x370x340 mm, 

pod ni¹ szafa z drzwiami, wewn¹trz cztery pó³ki 1540x600x340.

Drugi pion.
4.Szafka z frontem uchylnym systemu Blum Aventos 600x370x340 mm,

 pod ni¹ szafa z drzwiami, wewn¹trz cztery pó³ki 1540x600x340. 
 

Wyspa:

  Wymiary ca³kowite 1580x810x875 mm. 
Zlewozmywak jednokomorowy np. : Franke KBX 110-45  ( dostêpny egzemplarz z ekspozycji ) 

z bateri¹ zlewozmywakow¹ np.: Teka ARK 999 chrom ( dostêpny egzemplarz z ekspozycji )

W czêœci dolnej znajduj¹ siê trzy szafki, 

1. szafka pod zlewozmywak z szuflad¹ i miejscem na sortownik odpadków. 600X730,

 2. front do zabudowy zmywarki szer. 600 mm 

3. szafka z chromowanym, trzypó³kowym koszem.

Trzy boki wyspy wykoñczone elementem lakierowanym w po³ysku.

Okap:

 Okap wolnowisz¹cy np.: Berg RG Grip 60 ( dostêpny egzemplarz z ekspozycji )
lub Faber Pearl (na zdjêciu)

Do ka¿dej kuchni istnieje mo¿liwoœæ zakupu sprzêtu agd z ekspozycji,
 lub z aktualnych katalogów dowolnego producenta. 
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