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Kuchyňská sestava
SACHSENKÜCHEN
Edda Třešeň Romana
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zhotovena z tvrzeného Melaminového laminátu
obsahuje pojezdy s tlumeným dovřením GRASS
výklopy s konfortní
obsluhou
Blum
vysokoobjemové
výsuvy
s max.
nosností 80 kg
tlumenésdovření
otevíravých
výklopy
komfortní
obsluhou dvířek
Blum GRASS
osvětlenídovření
horníchotevíravých
skříněk zabudované
přímo do
tlumené
dvířek GRASS
korpusu horních skříněk zabudované přímo do
osvětlení
obklad zadní stěny jídelního koutu
korpusu
tvrzenázadní
pracovní
deska
Egger
obklad
stěny
jídelního
koutu
korpusypracovní
ve stejnédeska
barvěEgger
jako dvířkovina
tvrzená
vnitřní vybavení
"Le Mans"
korpusy
ve stejnérohové
barvě skříně
jako dvířkovina
prosvětlená
600 rohové
mm police
vnitřní
vybavení
skříně "Le Mans"
jídelní kout 600 mm police
prosvětlená
spížní kout
skříň s výsuvnými koši Kesseböhmer
jídelní
skříň na
vestavěnou
troubu
spížní
skříň
s výsuvnými
koši Kesseböhmer

Kuchyňská sestava
SACHSENKÜCHEN
Edda šedý jasan
klasická kuchyně délky 2,40 m
zhotovena z tvrzeného Melaminového laminátu
obsahuje pojezdy s tlumeným dovřením GRASS
vysokoobjemové výsuvy s max. nosností 50 kg
tlumené dovření všech otevíravých skříněk BLUM
ohranění všech hran polic s nárazovou přední
hranou
bezpečnostní uchycení polic
obklad zadní strany kuchyně
tvrzená pracovní deska Egger

Kuchyňská sestava
SACHSENKÜCHEN
Kuchyňská sestava SACHSENKÜCHEN
Edda Třešeň Romana
Lucia Antracit
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zhotovena
z tvrzeného
laminátu
obsahující lesklé
metalické částice
zhotovena
z tvrzeného
Melaminového
laminátu
pojezdy
s
tlumeným
dovřením
GRASS
obsahuje pojezdy s tlumeným dovřením GRASS
vysokoobjemové výsuvy s max. nosností 50 kg
výklopy s konfortní obsluhou Blum
výklopy s komfortní obsluhou Blum
tlumené
dovření
otevíravých
dvířek
osvětlení
horních
skříněk
zabudované
přímoGRASS
do korpusu
obklad
zadní
stěny
kuchyňské
linky
osvětlení horních skříněk zabudované přímo do
tvrzená pracovní deska Egger
korpusu
spížní skříň s otočným košovým systémem
obklad zadní
stěnyna
jídelního
koutu
Kesseböhmer
s dózami
potraviny
vyvýšená
mm myčka
a vyvýšený
tvrzená450
pracovní
deska
Egger ostrůvek
skříň
se zabudovanými
dózamijako
na koření
korpusy
ve stejné barvě
dvířkovina
spížní skříň s výsuvnými koši Kesseböhmer
vnitřní vybavení rohové skříně "Le Mans"
otočný dvoukomorovýodpadkový koš s vědrem a přihrádkami na
prosvětlená
čistící
prostředky600 mm police

jídelní kout
spížní skříň s výsuvnými koši Kesseböhmer
skříň na vestavěnou troubu

Kuchyňská sestava SACHSENKÜCHEN
Maja černá x pistácie
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zhotovena z vypalovaného tvrzeného laku ve vysokém lesku
obsahuje pojezdy s tlumeným dovřením GRASS
vysokoobjemové výsuvy s max. nosností 50 kg
výklopy s komfortní obsluhou Blum
osvětlení horních skříněk zabudované přímo do korpusu
obklad zadní stěny za varnou deskou
tvrzená pracovní deska Egger
chromová spížní skříň Kesseböhmer
rohový otočný karusel Kesseböhmer
poloostrůvek vhodný k připojení jídelního stolu
spížní skříň s výsuvnými koši Kesseböhmer
spodní skříň se skrytými výsuvy a odpadkový koš Ninka
výsuvná přídavná pracovní plocha

Kuchyňská sestava SACHSENKÜCHEN
Venezia Indické jablko
zhotovena z orientální dýhy Indické jablko
v kombinaci s akrylátovým lakem v kovovém lesku
obsahuje pojezdy s tlumeným dovřením GRASS
výklopy s konfortní obsluhou Blum
vysokoobjemový výsuvy s max. nosností 80 kg
bezúchytové designové řešení
nika s prosvětlenými policemi a ostrůvkem
skleněný obklad zadní stěny kuchyňské sestavy
377.139 Kč tvrzená pracovní deska Egger
jídelní stůl
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quick - jihlava s.r.o.
Sokolovská 1
586 01 Jihlava

Ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH.
V případě montáže naší firmou platí DPH 14%.

tel.: 602 380 034
home@quick-l.cz

