
Wyprzeda¿ ekspozycji 2015

Kuchnia Neo

Wymiary ca³kowite kuchni: 2700 + wysokie zabudowy 1500

Fronty lakierowane w bia³ym po³ysku, korpusy z odpornej na zarysowania melaminy 
okucia Blum, szuflady Blum Antaro, oœwietlenie LED, uchwyty zintegrowane

Szafki Górne L->P....

   1 i 2.    Szafka wisz¹ca z frontem uchylnym systemu Blum Aventos. 
Oœwietlenie podszafkowe LED, bezuchwytowe.

 900x400x310 mm.
   

Szafki Dolne L->P....

1 i 2.     Szafka z trzema szufladami, Blum Antaro, wype³nienie boków reling i szk³o, szer 900 mm
 

   3.     Szafka pod zlewozmywak z dwoma szufladami i zaœlepieniem na wysokoœci komory 
zlewozmywaka. Szuflada z podzia³em omijaj¹cym syfon. oraz pe³na szuflada dolna.

. 900x870x580 mm.

 
Blat: 

              Blat z drewna naturalnego wybarwionego na kolor czarny, d³ugoœæ ca³kowita blatu 2700x810 mm. 

Wyciête otwory pod p³ytê ceramiczn¹ ok 590x520 mm 
np.: Bosch PIB 651N17E ( dostêpny egzemplarz z ekspozycji ), 

 zlewozmywak ok 570x505 mm np.: Schock Vero N-100 ( dostêpny egzemplarz z ekspozycji ),
 i bateriê np.: Schock Pila 541120-MAGMA ( dostêpny egzemplarz z ekspozycji ).
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Cena internetowa - 12.799*          Cena z monta¿em - 14.449**

*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 - 31.999 z³

-60%
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Kuchnia Neo

Zabudowa wysoka szer. 1540 mm: 

  Wymiar ca³kowity: 1540x2050 bez coko³u 1930 mm

Pierwszy pion.
1.Szafka pod zabudowê lodówki dwukomorowej max 600x1870 mm 

np.: Electrolux ENN 2800 AJW. ( dostêpny egzemplarz z ekspozycji ).
Drzwi dzielone o wymiarach h=1160 i dolne h=710 mm

2. Wysoka szafa cargo z piêciopó³kowym systemem Peka DISPENSA ARENA STYLE. 
Mo¿liwoœæ bie¿¹cego dostosowywania wysokoœci wewnêtrznych pó³ek systemu  

wymiary: 290x1930 mm

Drugi pion.
3.Szafka z frontem uchylnym, podnoœniki gazowe 600x320 mm.

      4.  Miejsce na kuchenkê mikrofalow¹ do zabudowy 600x390 mm.
np.. Teka MCL 32 Bis ( dostêpny egzemplarz z ekspozycji ).

      5.  Miejsce na piekarnik do zabudowy 600x600 np.: Bosch HBG76R650
( dostêpny egzemplarz z ekspozycji ).

      6.   Szafka z dwoma szufladami systemu Peka Libell 600x600 mm

Okap:

 Okap wolnowisz¹cy np..: Faber Pearl Pro ( dostêpny egzemplarz z ekspozycji )

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