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PODSUWAMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA
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1. Systemy szuflad Comfort Box
2. Półka do szafek narożnych Corner Optima

4. Linia Variant MULTI Cargo Mini Boczne na przyprawy

ö

5. Linia Maxima Evo Cargo Maxi obrotowe

Lipińscy Domy

3. Linia Maxima Szuflada z pojemnikami na odpady

Dzięki nowoczesnym akcesoriom aranżacja funkcjonalnej, skrojonej na miarę potrzeb użytkowników kuchni jest zadaniem znacznie łatwiejszym.
Systemy te to nieoceniona pomoc w codziennej pracy. Dzięki nim utrzymanie ładu i przygotowywanie posiłków staje się przyjemnością.
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Comfort Box pomagają uporządkować jej wnętrze

przypraw i niewielkich słoiczków jest wyjątkowo
ë Przechowywanie
kłopotliwe. Zwłaszcza, gdy chce się znaleźć wybrany, a schowany w głębi

zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika.

szafki produkt. Problem eliminuje Cargo Mini Boczne na przyprawy

Ponadto – co bardzo ważne – w każdej chwili

z linii Variant MULTI polecany do wąskich szafek o szer. frontu

raz ustawiony system można dowolnie zmienić,

15 cm. Opcjonalna, dodatkowa półka znacznie zwiększa powierzchnię

dostosowując go do przechowywanych produktów.

przechowywania.

Systemy organizacji wewnętrznej do serii Szuflad

Dwie, wysuwane niezależnie od siebie półki Corner
Optima, dzięki specjalnemu wyprofilowaniu, pozwalają

pełnemu wysuwowi Cargo Maxi do szafek wysokich, możliwy
ö Dzięki
jest nie tylko bezproblemowy dostęp do wszystkich przechowywanych

na maksymalne wykorzystanie przestrzeni szafek

produktów, ale również ich szybsze znalezienie. Już nie musimy zaglądać

narożnych. Są idealne do przechowywania dużych

na każdą półkę osobno – wszystkie produkty są w zasięgu wzroku i na

naczyń, garnków i patelni. Płynny falisty ruch i relingi

wyciągnięcie ręki.

zabezpieczające produkty przed upadkiem, gwarantują
komfort użytkowania.

ä

Segregacja odpadów nawet w niewielkiej kuchni nie
musi być kłopotliwa. Szuflady z pojemnikami na
odpady z linii Maxima, w zależności od wymiarów
mogą być montowane w szafkach głębokich i tych
nieco płytszych. Kosze łatwo się wyjmuje i czyści,
a prowadnice z pełnym wysuwem gwarantują łatwy
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