K20-1

salon

www.klose.pl

K20-1 elementy zestawu: salon
Kredens/2 2DS
dąb dziki
200100
120/95/40

Kredens/3 3DS
dąb dziki
200101
179/95/40

Witryna /1L/1P 1D1DS1S
dąb dziki
Lewy: 200102,
Prawy: 200103
60/205/40

Witryna/2 2D2DS2S
dąb dziki
200108
100/205/40

Kredens wys/2 2D2DS2S
dąb dziki
200109
100/149/40

Kredens wys /1L /1P
1D1DS1S
dąb dziki
Lewy: 200110,
Prawy: 200111
60/149/40

Kredens wys/3 3D3DS3S
dąb dziki
200112
179/149/40

Szafka RTV 3S3O
dąb dziki
200113
179/58/40

Szafka wys. RTV 2D1S2O
dąb dziki
200114
180/76/40

Półka wisząca
dąb dziki
948310
120/19/20

Front i korpus:
okleina naturalna, szkło przeźroczyste,
uchwyty aluminiowe, listwowe.
Nogi: płozy srebrne, czarne matowe
nóżki srebrne, czarne matowe

System otwierania: push
Dostępne wybarwienia:
dąb dziki olejowany i lakierowany z efektem
wosku, dąb dziki: bianco orzech dziki olejowany
i lakierowany z efektem wosku.

Za dodatkową opłatą:
- ściana tylna piaskowana , oświetlenie

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach (cm), w kolejności szerokość/wysokość/ głębokość.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i istotnych elementów prezentowanych modeli mebli. Kolory mebli na ulotce
mogą odbiegać od rzeczywistych z uwagi na ograniczenia wynikające z techniki druku.
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K24

salon

www.klose.pl

K24 elementy zestawu: salon
Kredens 3D2S
527707
136/96/41

Kredens 4D2S
527701
182/96/41

Kredens wysoki 2D2S L /P
527708 / 527709
91/141/41

Kredens wysoki 3D4S
527706
137/141/41

Kredens wysoki 4D4S
527702
182/141/41

Witryna 6D
527704
137/208/41

Witryna 4D
527703
91/208/41

Kredens wysoki 4D4S
527705
182/185/41

Komoda RTV 2D2S
527710
182/52/41

Fotel S-100 skóra
981675
58 /94/58

Front i korpus: masywne
Korpus na zewnątrz:
szczotkowany
Front:
piaskowany,
Ściana tylna:
piaskowana,

Szyby: zwykłe, brązowe,
Uchwyty: listwowe
Szuflady: z częściowym wysuwem
Ramy drzwi: w kolorze stali nierdzewnej szczotkowanej w dębie dzikim
wędzonym w kolorze brązowym

Dostępne wybarwienia:
dąb dziki palony: olejowany.
Akcesoria za dodatkową opłatą:
oświetlenie

Stół T6
(różne wymiary do
wyboru)
994306
90/76/180

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach (cm), w kolejności szerokość/wysokość/ głębokość.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i istotnych elementów prezentowanych modeli
mebli. Kolory mebli na ulotce mogą odbiegać od rzeczywistych z uwagi na ograniczenia wynikające
z techniki druku.

www.klose.pl

Oleo

sypialnia / salon / jadalnia / biuro
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Oleo elementy zestawu

Regał pojedynczy otwarty
1D L/P, 1x drzwi
L:741533, P:741534
60/210/40

Witryna 4D, 4x drzwi
741535
90/210/40

Witryna 2D L/P
2x drzwi
L:741536, P:741537
60/210/40

Panel biblioteczny +
Szafka pod panel
741540 , 741538
90/149/30, 90/61/40

Pomocnik
741542
145/82/43

Biurko 130,160
741543, 741544
130/77/61, 160/77/61

Kontener
741545
52/64/40

Regał 3S, 3x szuflada
741546
136/120/40

Łóżko 140,160,180
741451, 741452, 741453
152/94/206
172/94/206
192/94/206

Łóżko 160
z podnośnikiem
741461
172/94/206

Ławka na pościel
741463
158/46/40

Skrzynia na pościel
741462
170/25/145

Stolik nocny 1S
1x szuflada
741454
52/46/40

Stolik CT W70
809570
38/70/60

Komoda 4S, 4x szuflada
741455
90/82/40

Komoda 6S, 6x szuflada
741464
152/82/40

Toaletka 1S ,1x szuflada
wyściełana tkaniną
741458
115/82/40

Szafa 2D zamykana na
klucz 1 półka drewniana +
drążek
741456
106/210/58

Szafa 3D zamykana na
klucz w części szerokiej:
1 półka drewniana + drążek
w części wąskiej: 4 półki
741457
159/210/58

Taboret
741460
50/48/40

Korpus i front: okleinowany naturalną okleiną
Aplikacje: fronty szuflad do wyboru z ryflem
lub bez
Szyby: przeźroczyste
Dostępne wybarwienia: Buk: orzech włoski

(916), kolonialny (842), czereśnia antyk (42),
wenge (29), naturalny (1), jasny (13)
Dąb dziki: rustykalny (48), efekt wosku (96),
dąb/ orzech (964)
Dąb dziki pastowany, Dąb dziki bianco:

dąb dziki pastowany orzech (968) dąb dziki
pastowany biały (969) dąb dziki bianco (313)
Akcesoria za dodatkową opłatą:
oświetlenie

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach (cm), w kolejności szerokość/wysokość/ głębokość.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i istotnych elementów prezentowanych modeli mebli. Kolory mebli na ulotce
mogą odbiegać od rzeczywistych z uwagi na ograniczenia wynikające z techniki druku.
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Zebra

salon / jadalnia
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Zebra elementy zestawu

Witryna wysoka 4D z
oświetleniem na cokole
orzech dziki
742703
101 / 200 / 41

kredens 2D3S z
oświetleniem na cokole
orzech dziki
742701
181 / 78 / 41

kredens wysoki 4D z
oświetleniem na cokole
orzech dziki
742702
101 / 141 / 41

witryna 2D lewa/ prawa z
oświetleniem na cokole
orzech dziki
742705 / 742706
61 / 200 / 41

szafka RTV 2D1S szeroka z
oświetleniem na cokole
orzech dziki
742710
211 / 49 / 41

szafka RTV 2D1S z
oświetleniem na cokole
orzech dziki
742707
181 / 49 / 41

szafka RTV 2D1S wąska z
oświetleniem na cokole
orzech dziki
742708
101 / 49 / 41

panel TV z 3 półkami półki
szklane, z oświetleniem
orzech dziki
742711
181-206 / 86 / 25

półka wisząca szklana
orzech dziki
742709
181-206 / 28 / 25

szafka wisząca 1D
pionowa lewa / prawa
orzech dziki
742751/ 742714
61 / 111 / 35

szafka wisząca 2D
pozioma
orzech dziki
742750
101 / 48 / 35

Stół Triple Mix funkcja:
Combi 1 wkładka 50 cm
orzech dziki
6
90 / 76 / 160

Stolik CT7
orzech dziki
809537
120 / 40 / 60

S7 krzesło
dąb dziki
726431/ 981045
43,5 / 88 / 51,5

S45 fotel / fotel uchylny
orz.dz. (podłokietnik tkanina
lub drewno)
981145/ 981135
58 / 85 / 62

Front i korpus: okleinowany naturalną okleiną
Szyby: antisol grafit, Szuflady: z niepełnym
wysuwem, Dolne szuflady z systemem PUSH
Dostępne wybarwienia:
Orzech dziki: z efektem wosku lub classic z

wysokim połyskiem Blat : MDF anthrazit lub
orzech dziki aplikacje: anthrazit Szyby: grafit
Biały: korpus: biały MDF lakierowany
blat: białe. Antracyt lub dąb dziki
Aplikacje: dąb dziki lub anthrazit Szyby: grafit

Dąb dziki z efektem wosku korpus: dąb dziki
z efektem wosku aplikacje: białe lub antracyt
blat: dąb dziki, antracyt lub biały Szyby: grafit
Meble są wyposażone w: oświetlenie półek
szklanych, oświetlenie cokołu, taśma LED

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach (cm), w kolejności szerokość/wysokość/ głębokość.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i istotnych elementów prezentowanych modeli mebli. Kolory mebli na ulotce
mogą odbiegać od rzeczywistych z uwagi na ograniczenia wynikające z techniki druku.
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K-5

salon
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K-5 elementy zestawu: salon
Kredens/3 3D3S
550301
162/80/41

Kredens/3 3D3S
550317
181/80/41

kredens wys./2 2D1DS
550302
121/128/41

witryna/2L 3D1DS2S
witryna/2P 3D1DS2S
550303
550304
101/196/41

kredens wys/3. 2D2DS
550318
181/128/41

kredens wys/3. 2D2DS2S
550319
181/128/41

witryna/1L 1D1DS1S
witryna/1P 1D1DS1S
550306
550307
61/196/41

witryna/1L wisząca 1DS
witryna/1P wisząca 1DS
550323
550324
61/123/41

szafka tv/1 1S
szafka tv/1 1S
550309
121/36/41

szafka tv/3 1S2K1O
550325
181/49/41

szafka tv/3 3K
550326
181/49/41

szafka tv/2 1S2O
550314
121/49/55

kredens wys./2 2D1DS
550310, 550316
101/124/41, 101/128/41

komoda
3x szuflada
550311
101/49/55

półka wisząca
550312, 550313
160/3/28, 80/3/28
półka wisząca
550315
120/20/13

Korpus i front: masyw
Dostępne wybarwienia :buk twardzielowy:
lakierowany z efektem wosku, olejowany. Dąb
dziki: lakierowany z efektem wosku, olejowany
. Jesion twardzielowy: lakierowany z efektem

wosku, Dąb dziki bianco: bianco lakierowany
z efektem wosku.
Akcesoria za dodatkową opłatą:
oświetlenie, wkład na sztućce, wkład na butelki
Aplikacje: W standardzie - aplikacja na froncie

- szeroki ryfel K5, Za dopłatą - prosimy o uwagę
na zamówieniu - piaskowana aplikacja na froncie - aplikacja na froncie - szeroki ryfel K5 - front
gładki - bez aplikacji

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach (cm), w kolejności szerokość/wysokość/ głębokość.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i istotnych elementów prezentowanych modeli mebli. Kolory mebli na ulotce
mogą odbiegać od rzeczywistych z uwagi na ograniczenia wynikające z techniki druku.
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