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SESAM STANDARD
За шкафа с почистващи аксесоари

За организиране на мястото с почистващи препарати и аксесоари
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видове
на склад

Sesam, сиво Sesam, антрацитSesam, бяло

отличителни черти

* Лесен монтаж - само с 4 винта
* Може да се монтира отляво или от-
дясно в шкафа
* Рафтовете, държача за маркуча на прахосму-
качката и закачалката се регулират във ви-
сочина

* Перфектно място за съхранение на по-
чиатващи препарати и домакински пред-
мети
* Странично монтирано, остава място за 
дрехи или дъска за гладене
* Може да се използва и за съхранение на
хранителни стоки

* Използва и организира цялото налично
пространство в шкафа
* Рафтовете са затворени отдолу, което
спира падането на малки предмети и те-
човете от бутилките

аксесоари

Sesam Mini Допълнителни закачалка

Рафтовете са просто монтирани
от вътрешната страна на вратата,
осигуряват удобно съхранение
и бърз достъп

За захващане на рафтовете Libell
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B= Габаритна ширина  400 mm

T= Вътрешна дълбочина  430 mm

H= Вътрешна височина  750 mm

Технически параметри
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Закачалка (допълнителна)

За захващане с клипс към рафт Libell Sesam

88антрацит 525-600.0359.4348

Ширина Дълбочина Височина Код

14,50

ЦенаПокритие

50

Sesam Standart
Многофункционална система от рафтове

- Може да се монтира отляво и отдясно в шкафа
- Модулна система, всички рафтове се регулируеми във 
височина

Комплекта включва:
1 система за поставяне на рафтове
3 рафта
2 закачалки
1 държач за маркуч за прахосмукачка

750антрацит 525-600.0356.43230/365400

Модул Ширина Дълбочина Височина Код

222,00

ЦенаПокритие

351
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