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POPIS

Trendová a elegantná komoda s retro prvkami z línie TERRA. Poslúži ako univerzálny úložný 
nábytok, príborník, alebo aj ako závesná TV skrinka. Je solitérnym dominantným nábytkom, ktorý 
vynikne v každom priestore. Kónické nohy a zaoblené tvary zjemňujú robustnosť použitého 
materiálu. Olejovaný povrch so zvýšenou odolnosťou. Vyrobené v EU (Javorina v.d., Slovensko) z 
certifikovaných obnoviteľných zdrojov.

JAVORINA, výrobné družstvo
Leo Čellár (SK)
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ŠPECIFIKÁCIE

- komoda vhodná ako spálňový, predsieňový, jedálenský úložný nábytok alebo ako závesná TV skrinka
- časom overená veľmi spoľahlivá konštrukcia s jemným oblými líniami odrážajúca súčasné retro trendy v dizajne
- nerezový detail slúžiaci ako úchopový žľab
- v štandardnom prevedení na nôžkach výšky 35cm
- kónické nohy osadené na dno komody pod uhlom s rozmerom ø 6,5 → 2,5 (priemer) × 35 cm (výška)
- celková nosnosť 40kg (nevzťahuje sa na kotvenie v stene), nosnosť jednej zásuvky 15kg
- závesné prevedenie - na vyžiadanie - vhodná výška montáže od zeme 150-350mm
- 2× zásuvka s jedným spoločným čielkom s tlmením a doťahom
- 3× dvierka s tlmením a doťahom (2× pravé, 1× ľavé) s dvoma úložnými priestormi
- externé rozmery výrobku (cm): (180 dĺžka) x 45 (hĺbka) x 82 (výška, vrátane nôh výšky 35cm)
- umiestnenie – výrobok je určený k stene a je pohľadový z troch strán
- vrchný plát v štandardnom prevedení - MDF+linoleum alebo MDF+dyha so surovými hranami
- dno komody, dno zásuviek a chrbát - MDF dyhovaná
- komoda musí byť z bezpečnostných dôvodov kotvená do steny

BALENIE A VÁHA

- výrobok sa dodáva v zmontovanom stave bez nainštalovaných nôh
- balenie – 5 vrstvový kartón, penová ochrana rohov  - počet balíkov 2 ks
- orientačné rozmery balenia (nový výrobok)

- 1ks - 183 x 50 x 48 cm - korpus
- 1ks - 47 x 17 x 15 cm - nôžky

- orientačná hmotnosť netto (nový výrobok) 71 kg
- orientačná hmotnosť brutto (nový výrobok) 75 kg

ALTERNATÍVY A DOPLNKY

- možnosť atypických riešení po konzultácii s predajcom
- dĺžka - NIE
- hĺbka - NIE
- výška - NIE

- vykruženie a príprava na prívodné elektrické káble do a poza skrinku - za príplatok - ÁNO
- závesné prevedenie - ÁNO
- farebné možnosti vrchného plátu - dyha vo všetkých farbách olejov, všetky možnosti lakovania

PODOBNÉ PRODUKTY

- RR42 - 238 (dl) × 45 (hl) × 60 (v) cm



MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE

FAREBNÉ MOŽNOSTI DUBOVÉHO RÁMU

FAREBNÉ MOŽNOSTI DUBOVÉHO RÁMU - ATYPICKÉ

FAREBNÉ MOŽNOSTI PLÁTU - STRIEKANIE FARBOU

FAREBNÉ MOŽNOSTI PLÁTU - MDF + LINOLEUM

masívny dub

natur N

grey G

WHP
(RAL 9010 Pure White)

masívny orech

white W

dark grey T

BEP
(NCS S 2005-Y20R)

linoleum CRL
(NCS S 2002-Y)

coffee C

chocolate J

ANP
(NCS 8000-N)

linoleum ANL
(NCS S 8502-B)
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