Silná dvojica pre každú obytnú zónu:
LEGRABOX pure a LEGRABOX free

Obidva varianty sa kombinujú v kuchyni – napr. vnútorná/zadná strana ostrovčeka alebo SPACE TOWER
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LEGRABOX free so zásuvnými prvkami zo skla –
na obrázku: SPACE TOWER, praktická skrinka na
zásoby s vnútornými výsuvmi firmy Blum

LEGRABOX, elegantný zásuvkový systém firmy
Blum, je vhodný pre všetky obytné zóny – aj pre
kúpeľňu.

Systém vnútorného členenia AMBIA-LINE vytvára
úhľadný poriadok vo vnútri nábytku.

LEGRABOX v kombinácii s AMBIA-LINE vyzerá
dobre aj v obývačke.

Ušľachtilé materiály ako antikoro alebo
oceľ s matným povrchom v rôznych farbách podčiarkujú univerzálne využitie
LEGRABOX-u pure vo všetkých obytných zónach – od kuchyne až po kúpeľňu.
Dizajnový variant: LEGRABOX free
Čelný výsuv zásuvkového systému
LEGRABOX bol rozšírený o jeden dizajnový variant. Popri LEGRABOX pure s
matnými, kovovými povrchmi existuje
teraz aj prevedenie LEGRABOX free.
Vzhľad LEGRABOX free sa vyznačuje veľkoplošnými zásuvnými prvkami.
Ponúkajú veľa voľnosti pri individuálnej
úprave výsuvov. Či je to sklo, drevo alebo
iné materiály – dizajnové prvky harmonicky ladia s bokmi a vytvárajú tak veľmi
hodnotný vzhľad vo vnútri nábytku.
Nový dizajnový variant LEGRABOX free sa
dá ľubovoľne kombinovať s LEGRABOX
pure. Napr. v kuchyni je to veľmi praktické.

www.blum.com

NOVÁ KOLEKCE
LAMINOVANÝCH DESEK
PFLEIDERER
Proč právě PFLEIDERER?
Produkty pro profesionály!

Laminované desky Pfleiderer jsou ideálním materiálem pro jakýkoliv typ nábytku.
Naše vybraná kolekce dekorů je v souladu s nejnovějšími módními trendy.
Vyzkoušejte výbornou kvalitu a trvanlivost výrobků Pfleiderer!
Kromě atraktivní nabídky dekorů Vám nabízíme pružný servis, rychlé dodací lhůty a skvělé ceny.
Více informací na www.drevomaterial.cz/pfleiderer

Originální design pro Váš domov i kancelář
Dřevomateriál s.r.o. - prodejce PFL pro ČR
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