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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Μελαμίνη 18mm
μασιφαρισμένη με ABS.
Περιλαμβάνει :
 Σύστημα συρόμενων πορτών με
φρένο.
 Πλαίσιο αλουμινίου
περιμετρικά γύρω από κάθε
πόρτα.
 Χερούλι αλουμινίου.
 2 συρτάρια εσωτερικά.
 Μπάρα ρούχων για τις
κρεμάστρες.
 4 ρυθμιζόμενα ράφια για
αποθήκευση.
 1 ράφι πάνω από την μπάρα για
τις κρεμάστρες.
Κωδικός
Ντουλάπα
Συρόμενες
πόρτες 1m
Ντουλάπα
Συρόμενες
πόρτες 135cm
Ντουλάπα
Συρόμενες
πόρτες 135cm

Πλάτος
100 cm

Ύψος
206cm

Βάθος
60 cm

135 cm

206cm

60 cm

150 cm

206cm

60 cm

Πλεονεκτήματα :
 Ποικιλία χρωματισμών
 Εύκολη συναρμολόγηση.
 Δυνατότητα κατασκευής σε ό,τι
διαστάσεις επιθυμείτε.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Μελαμίνη 18mm
μασιφαρισμένη με ABS.
Περιλαμβάνει :
 Στο επάνω μέρος 2
ανοιγόμενες πόρτες.
 Στο κάτω μέρος 2 μεγάλα
εξωτερικά συρτάρια.
 Χερούλια.
 Μπάρα ρούχων για τις
κρεμάστρες.
 1 ράφι πάνω από την μπάρα για
τις κρεμάστρες.

Πλεονεκτήματα :
 Ποικιλία χρωματισμών
Κωδικός
Ντουλάπα με
εξωτερικά
συρτάρια 1m
Ντουλάπα με
εξωτερικά
συρτάρια 135cm
Ντουλάπα με
εξωτερικά
συρτάρια 135cm

Πλάτος
100 cm

Ύψος
206cm

Βάθος
60 cm

 Εύκολη συναρμολόγηση.
 Δυνατότητα κατασκευής σε
ό,τι διαστάσεις επιθυμείτε.

135 cm

206cm

60 cm

150 cm

206cm

60 cm



ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Μελαμίνη 18mm
μασιφαρισμένη με ABS.
Περιλαμβάνει :
 2 μεγάλες ανοιγόμενες πόρτες.
 2 μεγάλα εξωτερικά συρτάρια.
 Χερούλια.
 Μπάρα ρούχων για τις
κρεμάστρες.
 1 ράφι πάνω από την μπάρα για
τις κρεμάστρες.

Πλεονεκτήματα :
 Ποικιλία χρωματισμών
 Εύκολη συναρμολόγηση.
 Δυνατότητα κατασκευής σε
ό,τι διαστάσεις επιθυμείτε.
Κωδικός
Ντουλάπα με
εσωτερικά
συρτάρια 1m
Ντουλάπα με
εσωτερικά
συρτάρια 135cm
Ντουλάπα με
εσωτερικά
συρτάρια 135cm

Πλάτος
100 cm

Ύψος
206cm

Βάθος 
60 cm

135 cm

206cm

60 cm

150 cm

206cm

60 cm

Ιδανική λύση για
ξενοδοχεία, ξενώνες,
γκαρσονίερες, studios, γραφεία,
φοιτητικές κατοικίες
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ& ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ
Σχεδιασμένες για να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον χώρο τον
οποίο καταλαμβάνουν. Ειδικά μελετημένες ώστε να τοποθετούνται ράφια ακόμη
και στα φαινομενικά μη αξιοποιήσιμα μέρη της ντουλάπας όπως για παράδειγμα
πάνω από τη μπάρα για τις κρεμάστρες.

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤ Α ΥΛΙΚΩΝ
Μελαμίνη 18mm με ανάγλυφη επιφάνεια.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κάθε ντουλάπα αποτελείται από ανεξάρτητα μέρη τα οποία συναρμολογούνται επί
τόπου. Κάθε ντουλάπα μπορεί να συναρμολογηθεί, να αποσυναρμολογηθεί και να
μεταφερθεί χάρης στο σύστημα τριών στοιχείων με μονταρόβιδες και φεράμια που
διαθέτει.

ΦΤΗΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Φτηνό κόστος μεταφοράς, καθώς ο συνολικός όγκος της
κάθε ντουλάπας είναι μόλις 0,13mᶾ (περίπου).
Φτηνό κόστος τεχνικής υποστήριξης, καθώς σε περίπτωση βλάβης δε χρειάζεται
να αντικαταστήσουμε ολόκληρη την ντουλάπα αλλά μόνο το συγκεκριμένο
φθαρμένο κομμάτι όπου αυτό απαιτείται.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δυνατότητα κατασκευής ντουλάπας κατά
παραγγελία (για παραγγελίες άνω των 5 τεμ).

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜ ΑΤΩΝ
8 διαφορετικοί χρωματισμοί ξύλου

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

