СИСТЕМА АКСЕСУАРІВ MOCCA
ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ СЕРІЇ:
џ сучасний стильний дизайн
џ оригінальна колористика
џ широка сфера застосування
џ простий монтаж
џ тиха і плавна робота
џ механізми soft-close
џ можливість регулювання ширини до 25 мм

Компанія KOMANDOR розширює асортимент, вводячи до
своєї пропозиції нові аксесуари кольору Mocca. Серія
складається з 10 продуктів, котрі дають змогу
функціонально облаштувати внутрішній простір шафкупе та гардеробних. Різноманіття пропонованих рішень
дозволить задовольнити потреби навіть найвибагливіших клієнтів. Для більшості аксесуарів основою слугує
алюмінієва рама, ширина якої регулюється. Система
висування базується на напрямних типу Quadro з
механізмами soft-close, що забезпечують плавну і
безшумну роботу органайзерів.
Усі аксесуари
виготовляються
з високоякісних
матеріалів
і
відзначаються оригінальною колористикою, що робить
їх вдалим рішенням для практичного і стильного
облаштування сучасних забудов.

53-61851MC
Шухляда багатофункціональна
800х500х70 мм, Mocca
53-61852MC
Шухляда напіввідкрита 800х500х70 мм, Mocca
Аксесуари спроектовано для використання замість
традиційних шухляд. Призначені для зберігання
прикрас, годинників, краваток, ременів та інших
невеликих предметів. Завдяки зручному поділу
простору шухляди на відсіки кожна річ знаходиться на
своєму місці, що дозволяє легко підтримувати порядок
і швидко знаходити потрібний предмет.

53-62851MC
Кошик ПВХ ротанг 800х500х170 мм, Mocca
53-62852MC
Кошик плаский 800х500х150 мм, Mocca

Продукти призначені для зберігання одягу. Плетена
конструкція кошиків сприяє хорошій циркуляції повітря,
завдяки чому речі довше залишаються свіжими. На
вибір – два види матеріалів для виконання аксесуарів:
лакована бляха та ротанг.

53-63851MC
Вішак для штанів 800х500х60 мм, Mocca

Даний аксесуар спроектовано для розміщення 9 пар
штанів. Спеціальне антиковзке покриття на
алюмінієвих перекладинах захищає одяг від
сповзання з вішака. Завдяки напрямній з повним
висувом забезпечується легкий доступ до кожної
пари штанів.

53-64851MC
Полиця для взуття 800х500х180 мм, Mocca

Продукт для зберігання 6 пар взуття. Аксесуар
виготовлено з лакованої бляхи, що має високу
стійкість до подряпин. Як і решта продуктів із серії,
полиця має можливість повного висуву.

53-67141MC
Дзеркало поворотне 170х415х1130 мм, Mocca

Аксесуар, необхідний у кожній шафі та гардеробній.
Завдяки своїй конструкції не займає багато місця в
забудові. Має два додаткові контейнери для
зберігання дрібних предметів. Колористика дзеркала
відповідає кольоровій гамі цілої серії.

53-63141MC
Вішак для краваток 800х500х60 мм, Mocca

Продукт дозволяє зручно розмістити 9 краваток.
Вішак має вмонтований механізм soft-close, що
гарантує плавне та тихе висування.

53-65406MC
Пантограф 450-600 мм, Mocca
53-65608MC
Пантограф 600-830 мм, Mocca
53-65811MC
Пантограф 830-1150 мм, Moccа

Функціональний аксесуар для розміщення одягу у
високих шафах. Зручна конструкція пантографа
дозволяє опустити речі на вішаках на потрібну висоту.
Механізм soft-close забезпечує плавну роботу
пантографа, а покриття кольору Moccа дозволяє
витримати всі аксесуари забудови в одному стилі.

53-66130MC
Вішак для одягу 12х30х3000 мм, Mocca
53-66201MC
Тримач вішака боковий, Mocca
53-66202MC
Тримач вішака центральний, Mocca

Ергономічне і стильне пристосування для зберігання
одягу. Верхня частина перекладини покрита ПВХ, що
захищає поверхню від подряпин під час пересування
вішаків. Аксесуар виконано у кольоровій палітрі всієї
серії.

www.komandor.com

e-mail: info@komandor.com

