
Wyprzeda¿ ekspozycji 2015

Kuchnia Vera

Wymiary ca³kowite kuchni: 3660 + wyspa 1495 mm

Fronty szafek w kolorze wiœniowym w wysokim po³ysku oraz pó³matowe, fornirowane orzechem naturalnym
Korpusy z odpornej na zarysowania p³yty melaminowanej orzech, uchwyty stalowe, okucia Blum.

Szafki Górne czêœæ wy¿sza L->P....

1.Szafka z frontem uchylnym, podnoœniki gazowe 600x370x565 mm.
2.Szafka z frontem uchylnym, podnoœniki gazowe 600x370x310 nad okapem.

3.Szafka z frontem uchylnym, podnoœniki gazowe 900x370x565.
4.Szafka z frontem uchylnym, podnoœniki gazowe 900x370x565.

Szafki Górne czêœæ ni¿sza L->P......

 1.   Szafka z frontem uchylnym podnoœniki systemu Blum Aventos 600x400x330 mm.
     2.   Zabudowa okapu np.: TEKA CNL1 2002 INOX ( dostêpny egzemplarz z ekspozycji ).

      3.   Szafka z frontem uchylnym podnoœniki systemu Blum Aventos 900x400x330 mm.
      4.   Szafka z frontem uchylnym podnoœniki systemu Blum Aventos 900x400x330 mm.

Szafki Dolne L->P....

 1.   Szafka z trzema szufladami Blum Antaro wypelnienie boków - szk³o matowe 600x810x575 mm.
     2.   Szafka na piekarnik do zabudowy np.: Beko OIM 25500X ( dostêpny egzemplarz z ekspozycji )

niska szuflada pod piekarnikiem  600x600x575.
     

3.   Szafka  z dwoma szufladami, Blum Antaro szare. do wk³adów na przyprawy Blum szer. 300 mm.
.    4.  Front do zabudowy zmywarki np.: ElektroluxESL 6381RA ( dostêpny egzemplarz z ekspozycji )

      5.  Szafka pod zlewozmywak z jedn¹ obszern¹ szuflad¹ z miejscem na sortowniki do œmieci 600x810x575 mm.
    

 6.  Szafka z drzwiami 300x810x575 mm. 
Cokó³ w kolorze wiœniowym.

. 
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Cena internetowa - 11.999*          Cena z monta¿em - 13.749**

*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 - 29.999 z³

-60%
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Kuchnia Vera

Blat: 

              Konglomerat Hanex kolor jasny be¿ 3000x600 z wyciêtymi otwormi na:
 p³ytê gazow¹ np.: Amica PGX 6210 ( dostêpny egzemplarz  z ekspozycji ), 

zlewozmywak np..: System Ceram 90 Noblesse 910x510 mm i 
bateriê Villeroy&Boch Cassio  ( dostêpny egzemplarz  z ekspozycji ).

Zabudowa wysoka: 

 1.  Szafka z klap¹ podnoœniki systemu Blum Aventos 600x370x515 mm front wiœniowy lakierowany po³ysk. 
     2.  Szafka na lodówkê do zabudowy, jedna pó³ka z mo¿liwoœci¹ regulacji wysokoœci zamontowania.  

Wysokoœæ maksymalna lodówki do zabudowy 1800x600x575 mm. 
Drzwi dzielone h=1085 mm i h=715 mm.

 

Wyspa:

 Blat wykonany z konglomeratu jak w g³ównym ci¹gu, gr. 80 mm, 
wymiary ca³kowite 1495x750x880 mm. 

W dolnej czêœci trzy szafki z drzwiczkami 500x500x750 z Blum TIP-ON. 

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

Cena internetowa - 11.999*          Cena z monta¿em - 13.749**

*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 - 29.999 z³

-60%
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