
Kolekcja Basic to zestaw podstawowych mebli, które znajdują się w każdym mieszkaniu. 
Minimalistyczne wzornictwo szafek rtv sprawia, że można dopasować je do stylu każdego 
wnętrza. Praktyczne i uniwersalne regały pomogą wprowadzić porządek w pokoju 
dziennym, jadalni czy w domowym gabinecie. Możliwość ustawienia regałów w pionie lub 
w poziomie pozwala dowolnie aranżować przestrzeń i nadać jej niepowtarzalny styl. 
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kolor: grafit
materiał:  płyta  
laminowana

Ulotka ma charakter poglądowy. Zdjęcia i rysunki mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistości. Producent może wprowadzić zmiany kolorów, wzornictwa, wymiarów i 
funkcji prezentowanych wyrobów. Przed dokonaniem zakupu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

kolor: dąb sonoma jasny
materiał: płyta  
laminowana

Regał BRICK 
kolor: sonoma jasny / grafit 

szer. 72 x wys. 181 x gł. 33,5 cm 
Waga: 57 kg

Regał MOVE 
kolor: biały 

szer. 69 x wys. 160 x gł. 27,5 cm 
Waga: 32,5 kg

Regał SLIP 
kolor: sonoma jasny/ biały  

szer. 115 x wys. 160 x gł. 28,5 cm 
Waga: 45,5 kg

RTV 1D 
kolor: biały / biały połysk  

szer. 100 x wys. 42 x gł. 40 cm 
Waga: 30 kg

kolor: biały
materiał: płyta  
laminowana

Dostępne kolory:

 ustawienie pion lub poziom

Regał BRICK 
kolor: sonoma jasny / biały 

szer. 72 x wys. 181 x gł. 33,5 cm 
Waga: 57 kg

Regał MOVE 
kolor: sonoma jasny 

szer. 69 x wys. 160 x gł. 27,5 cm 
Waga: 32,5 kg

Regał MOVE 
kolor: grafit 

szer. 69 x wys. 160 x gł. 27,5 cm 
Waga: 32,5 kg

 ustawienie pion lub poziom

RTV 2D 
kolor: biały / biały połysk  

szer. 150 x wys. 42 x gł. 40 cm 
Waga: 37 kg

RTV 1D 
kolor: biały / czarny połysk  

szer. 100 x wys. 42 x gł. 40 cm 
Waga: 30 kg

RTV 2D 
kolor: biały / czarny połysk  

szer. 150 x wys. 42 x gł. 40 cm 
Waga: 37 kg
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