
Wyprzeda¿ ekspozycji 2015

Kuchnia Vera

Wymiar ca³kowity kuchni 2930 mm + wyspa 1800 mm

Fronty szafek fornirowane - naturalny orzech amerykañski, 
Korpusy z odpornej na zarysowania p³yty melaminowanej ciemny orzech, uchwyty stalowe.

Coko³y aluminiowe.

Szafki Górne L->P.....

1.  Pó³ka fornirowana orzech amerykañski 1175x150x30 mm.
      2.  Pó³ka fornirowana orzech amerykañski 1175x150x30 mm.

Z oœwietleniem LED

Szafki Dolne L->P.......

1.  Szafka z koszem dwupó³kowym chrom 500x820x570 mm.
      2.  Szafka pod zlewozmywak z szuflad¹ na zestaw sortowników na odpady 600x820x550 mm.

      3.  Szafka z zestawem trzech szuflad Blum metabox szary, reling.

Blat

 Konglomerat akrylowy Staron, szary piasek gruboœci 60 mm, z wyciêtym otworem pod zlewozmywak np..: 
TEKA Texina 45 s-cn stal 

( dostêpny egzemplarz z ekspozycji ) o wymiarach 510x460 mm.

Nad blatem szklany panel œcienny.
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Cena internetowa - 13.749*          Cena z monta¿em - 15.399**

*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 - 27.499 z³

-50%
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Kuchnia Vera

Zabudowa wysoka

Pierwszy pion.
      1.   Szafka z frontem uchylnym systemu Blum aventos 600x430x570 mm.

      2.   Miejsce na kuchenkê mikrofalow¹ do zabudowy 600x460x570 mm. 
np..: TEKA MCL 32  BIS ( dostêpny egzemplarz z ekspozycji ).

      3.   Miejsce na piekarnik do zabudowy 600x600x570 mm. np.: TEKA HL 850 inox
  ( dostêpny egzemplarz z ekspozycji ).

      4.  Szafka z dwoma wewnêtrznymi szufladami, Blum metabox, reling.

Drugi pion.
      5.  Miejsce na ch³odziarko - zamra¿arkê do zabudowy. Wymiar maksymalny lodówki 2030x580 mm. 

Drzwi dzielone h=1350, h=720.

Wyspa:

    1.   Wyspa o wymiarach 1800x890x890 mm z czêœciow¹ zabudow¹. 
Witryna w profilu aluminiowym anodowanym z bia³ym, mlecznym szk³em szer. 90 cm. 
Z drugiej strony wyspy szafka z trzema szufladami w systemie Blum metabox szary. 

W czêœci niezabudowanej wyspy, na blacie miejsce na p³ytê ceramiczn¹ 
np.: p³yta indukcyjna TEKA IRF 644 o wymiarach 600x510 mm.( dostêpny egzemplarz z ekspozycji )

Cena internetowa - 13.749*          Cena z monta¿em - 15.399**

*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 - 27.499 z³

-50%


