
 Šatní skříně LINE  
Popis:
Důležitou  součástí  nejenom ložnice,  jsou  šatní  skříně.  Slouží  k  uložení  nebo pověšení 
oblečení, ale i různých drobností a doplňků. Šatníky řady line, se vyrábějí v třech šířkových 
variantách a dají se individuálně přizpůsobit potřebám zákazníka. Máte možnost velkého 
výběru doplňkového vybavení, jako jsou zásuvky, výsuvné koše, šatní tyče, police nebo 
různé dělící příčky. Dvojce posuvných dveří,  umožňuje pohodlný a komfortní přístup, do 
jakékoliv  části  šatníku.  Máte  na  výběr  ze  dvou  typů  posuvných  dveří,  dělené  a  dveře 
hladké.  Hladké  jsou  z  jednoho  dílu,  kdežto  dveře  dělené,  jsou  podélně  rozděleny 
hliníkovými profily.
Šatní skříně řady line, jsou vyrobeny z LTD od renomovaných certifikovaných výrobců. Byly 
testovány  ve  zkušebně  nábytku  a  označeny  certifikátem  ČESKÁ  KVALITA,  splňujícím 
náročné požadavky dle norem EU.                                            

Výhody: 
- velké množství úložného prostoru
- velký výběr doplňkového vybavení
- stabilní a pevná konstrukce                                                                
- český výrobek, certifikát ČESKÁ KVALITA                  

 
Provedení: 
Šatníky řady Line jsou vyráběny v devíti různých dekorech: 
buk, hrušeň, ořech, třešeň, calvádos, akát, bříza, bělené dřevo, bílé LTD  

     

                     
 
  
                                    
  

popis popis
LK01 L86
LK02 L87
LK03 L88 dělící svislá příčka
L851 L89 zásuvka
L852 L90 zásuvkový T modul
L853 L91 šatní tyč k L87
L854 L92 šatní tyč k L88
L855 ZK1 drátěný koš v.100mm
L856 ZK2 drátěný koš v.200mm

obj.č.             vnější rozměry              
šířka x výška x hloubka [mm] obj.č.             vnější rozměry              

šířka x výška x hloubka [mm]
šatník korpus š.1500mm 1524 x 2130 x 635 police š.500mm 500 x 16 x 515
šatník korpus š.2000mm 2000 x 2130 x 635 police š.460mm 460 x 16 x 515
šatník korpus š.2500mm 2516 x 2130 x 635 520 x 1672 x 16

dveře celé š.1500mm 1492 x 1980 x 25 475 x 110 x 500
dveře celé š.2000mm 1968 x 1980 x 25 975 x 320 x 520
dveře celé š.2500mm 2516 x 1980 x 25 460 x 35 x 20

dveře dělené š.1500mm 1492 x 1980 x 25 500 x 35 x 20
dveře dělené š.2000mm 1968 x 1980 x 25 470 x 100 x 470
dveře dělené š.2500mm 2516 x 1980 x 25 470 x 200 x 470

více na: WWW.BMB.CZ


