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ΞΥΛΙΝΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ 45

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Μελαμίνη 18mm
μασιφαρισμένη με PVC.
Χαρακτηριστικά :
 Εξαιρετικά πρακτικά διότι
καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο,
δεν χρειάζονται επιπλέον χώρο
για άνοιγμα πόρτας και
μπορούν να τοποθετηθούν
παντού!
 Υπάρχει
η
δυνατότητα
ρύθμισης της θέσης των ραφιών
αλλάζοντας την εσωτερική
διαρρύθμιση του ντουλαπιού.
 Μπορούν να τοποθετηθούν
κρεμαστά σε τοίχο.
 Μπορούν να τοποθετηθούν το
ένα
πάνω
στο
άλλο
δημιουργώντας
μια
ολοκληρωμένη
σύνθεση
ντουλαπιών σύμφωνα με το
δικό σας γούστο και ανάγκες.
 Ποικιλία χρωματισμών ξύλου
και πλαστικού και δυνατότητα
συνδυασμού
διαφορετικών
χρωμάτων πλαστικού ρολού και
ξύλου.
 Πολύ ανταγωνιστική τιμή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ
ΥΨΟΣ
ΞΥΛΙΝΟ
ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ 45 CM
90 CM
45Χ90
ΞΥΛΙΝΟ
ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ 45 CM
120 CM
45Χ120

ΒΑΘΟΣ
40 CM

40 CM

Information
ΞΥΛΙΝΟTechnology
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Μελαμίνη 18mm
μασιφαρισμένη με PVC.
Χαρακτηριστικά :
 Εξαιρετικά
πρακτικά
διότι
καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο, δεν
χρειάζονται επιπλέον χώρο για
άνοιγμα πόρτας και μπορούν να
τοποθετηθούν παντού!
 Υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της
θέσης των ραφιών αλλάζοντας την
εσωτερική
διαρρύθμιση
του
ντουλαπιού.
 Μπορούν να τοποθετηθούν κρεμαστά
σε τοίχο.
 Μπορούν να τοποθετηθούν το ένα
πάνω στο άλλο δημιουργώντας μια
ολοκληρωμένη σύνθεση ντουλαπιών
σύμφωνα με το δικό σας γούστο και
ανάγκες.
 Ποικιλία χρωματισμών ξύλου και
πλαστικού
και
δυνατότητα
συνδυασμού
διαφορετικών
χρωμάτων πλαστικού ρολού και
ξύλου.
 Πολύ ανταγωνιστική τιμή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ
ΥΨΟΣ
ΞΥΛΙΝΟ
ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ 55 CM
90 CM
55Χ90
ΞΥΛΙΝΟ
ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ 55 CM
120 CM
55Χ120

ΒΑΘΟΣ
40 CM

40 CM

ΞΥΛΙΝΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ 65

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Μελαμίνη 18mm
μασιφαρισμένη με PVC.
Χαρακτηριστικά :
 Εξαιρετικά
πρακτικά
διότι
καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο, δεν
χρειάζονται επιπλέον χώρο για
άνοιγμα πόρτας και μπορούν να
τοποθετηθούν παντού!
 Υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της
θέσης των ραφιών αλλάζοντας την
εσωτερική
διαρρύθμιση
του
ντουλαπιού.
 Μπορούν
να
κρεμαστά σε τοίχο.

τοποθετηθούν

 Μπορούν να τοποθετηθούν το ένα
πάνω στο άλλο δημιουργώντας μια
ολοκληρωμένη
σύνθεση
ντουλαπιών σύμφωνα με το δικό
σας γούστο και ανάγκες.
 Ποικιλία χρωματισμών ξύλου και
πλαστικού
και
δυνατότητα
συνδυασμού
διαφορετικών
χρωμάτων πλαστικού ρολού και
ξύλου.
 Πολύ ανταγωνιστική τιμή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΞΥΛΙΝΟ
ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ
65Χ90
ΞΥΛΙΝΟ
ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ
65Χ120

ΠΛΑΤΟΣ

ΥΨΟΣ

ΒΑΘΟΣ

65 CM

90 CM

40 CM

65 CM

120 CM

40 CM

Information
Solutions
ΞΥΛΙΝΗ ΠTechnology
ΑΠΠΟΥΤΣΟΘ
Η ΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Μελαμίνη 18mm
μασιφαρισμένη με PVC.
Χαρακτηριστικά :
 Είναι εξαιρετικά πρακτική
διότι καταλαμβάνει ελάχιστο
χώρο, δεν χρειάζεται επιπλέον
χώρο για άνοιγμα πόρτας και
μπορεί να τοποθετηθεί παντού!
 Οι μπάρες είναι ρυθμιζόμενες
ανάλογα με το μέγεθος των
παπουτσιών (παιδικά, ανδρικά
κ.τ.λ) που θα τοποθετηθούν.
 Υπάρχει επαρκής αερισμός
 Μπορεί
να
τοποθετηθεί
κρεμαστή σε τοίχο.
 Μπορούν να τοποθετηθεί σε
συνδυασμό με ντουλαπάκια, το
ένα
πάνω
στο
άλλο
δημιουργώντας
μια
ολοκληρωμένη
σύνθεση
ντουλαπιών
κατά
τις
διαστάσεις και το γούστο του
πελάτη.


Ποικιλία χρωματισμών ξύλου
και πλαστικού και δυνατότητα
συνδυασμού
διαφορετικών
χρωμάτων πλαστικού ρολού
και ξύλου.

 Πολύ ανταγωνιστική τιμή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΠΠΟΥΤΣΟ
ΘΗΚΗ

ΠΛΑΤΟΣ
69 CM

ΥΨΟΣ
102 CM

ΒΑΘΟΣ
31 CM

Ιδανική
λύση για
Information
Technology Solutions
μικρά διαμερίσματα,
καταστήματα, ξενοδοχεία,
ξενώνες, γκαρσονίερες, studios,
γραφεία, φοιτητικές κατοικίες

ΜΙΚΡΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Έξυπνη λύση αποθήκευσης μικρούς εσωτερικούς χώρους με πρακτικό στοράκι
που ανοιγοκλείνει εύκολα χωρίς να καταλαμβάνει επιπλέον χώρο (άνοιγμα πόρτας)

ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
Δυνατότητα προσαρμογής των θέσεων των ραφιών
σε διαφορετικές θέσεις ανάλογα με τα αντικείμενα
αποθήκευσης.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΗ
Πολύ προσιτή τιμή χωρίς να στερείται ποιοτικών υλικών.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ
Δυνατότητα τοποθέτησης της μιας ντουλάπας πάνω
στην άλλη για τη δημιουργία ενιαίας σύνθεσης
σύμφωνα με το γούστο σας και το χώρο σας.
Δυνατότητα να γίνουν διαφορετικοί συνδυασμοί
χρωμάτων σε στοράκι και ξύλινη κατασκευή ώστε να
δέσουν τέλεια με το περιβάλλοντα χώρο.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜ ΑΤΩΝ
8 διαφορετικοί χρωματισμοί ξύλου - 6 διαφορετικοί χρωματισμοί roll-tοp

ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
20ετή εμπειρία στη κατασκευή εξοπλισμού
ξενοδοχείων
ISO 9001:2008

