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Díky svému puristickému
designu je Wall dokonalým
doplňkem k řadám Cocoon,
Scala a Brick.

Wall’s minimalistic look pairs
perfectly with the Cocoon,
Scala and Brick collections.
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Více místa v místnosti.
Úložný prostor nezní sexy. Dokud
nepoznáte Wall. Naše nová řada
nástěnných skříněk je k dispozici ve více
než 2 000 atraktivních barvách a v mnoha
provedeních. Každá z nich je vybavena
dvířky, výklopy nebo zásuvkami.
Otevřené nástěnné jednotky jsou k
dispozici v řadě Next. Vše lze mezi sebou
libovolně kombinovat. Dveře a zásuvky se
otevírají jemným zatlačením pomocí
mechanismu push-to-open. Zásuvky mají
mechanismus tichého zavírání.

The space age.
Storage space is not a sexy concept.
But then came Wall. Our new collection
of sleek storage units is available in more
than 2,000 highly attractive colours, and
a variety of designs. With doors, flaps or
drawers. And you can combine them
with the open wall-mounted elements
from the Next collection. Simply mix and
match everything to your personal tastes.
Doors and drawers have a smooth-
acting push-to-open mechanism; the
drawers also boast a soft-close feature.

Všechny rozměry
jsou uvedeny v
plánovacím
nástroji

All dimensions
are given in the
planning tool
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Nástěnné skříňky Wall vám
umožní vychutnat si elegantní
designový jazyk Spectral ve
všech místnostech domu..

With the Wall collection,
you can extend the Spectral
design philosophy to each
and every room in your home.

To podstatné.
Všestranná řada nástěnných jednotek
Skleněné povrchy odolné proti
poškrábání ve více než 2 000 barvách
S výklopy, dvířky nebo zásuvkami
Lze libovolně kombinovat s
otevřenými nástěnnými skříňkami z
řady Next
Hodí se k řadě Spectral Cocoon, Scala
a Brick

The essentials.
Versatile collection
of wall-mounted units
Scratch-resistant glass surfaces
in more than 2,000 colours
With flaps, doors or drawers
Can be freely combined with
open units from the Next collection
Go perfectly with
Spectral Cocoon, Scala and Brick

Všechny rozměry
jsou uvedeny v
plánovacím
nástroji

All dimensions
are given in the
planning tool


