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california
Szafy i regały aktowe california
System California w swojej ofercie posiada regały aktowe,
szafy ubraniowe oraz komody o różnej wysokości
i szerokości. Regały aktowe w standardzie posiadają
prześwity na segregator A4, przestawne półki i nakładane
wieńce. Wszystkie wieńce występują w grubości 25 mm.
Meble osadzone są na nóżkach regulowanych
z poziomowaniem wysokości. Nóżki występują w dwóch
rodzajach - plastikowe o wysokości 2,7 cm oraz metalowe
(10 cm wysokości). Zamki w standardzie.
Korpusy wykonane są z płyty o grubości 18 mm. Nakładane
plecy o grubości 18 mm w kolorze mebla nadają meblom
elegancki i gabinetowy styl.
Charakterystyką systemu są wiercenia nieprzelotowe, co
oznacza, że po bokach i na górze nie ma żadnych zaślepek.
W ofercie regały otwarte, z drzwiami skrzydłowymi, z drzwiami
przesuwnymi oraz regały częściowo otwarte,
przeszklone i z szufladami. Możliwość zamówienia regałów na
wymiar bez dopłaty i wydłużania terminu realizacji.
Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•

Wytrzymały system regałów z możliwością poziomowania.
Ogromna swoboda kompozycji i wyboru wymiarów.
Regały dostępne w ponad 20 kolorach
Możliwość zamówienia nietypowych mebli bez dopłaty
i wydłużania terminu
Gwarancja 5 lat

california

SKONTAKTUJ SIĘ

WYBRANE MODUŁY

10 OFFICE meble biurowe oferuje:

CA-R58-5D

CA-R58-5O

CA-R38O-28D

CA-R38G-28D

CA-R28D-18O-28D

CA-R312DR/212DR

•
•
•
•
•

meble standardowe, jak i na wymiar
bezpłatną aranżację wnętrza
doradztwo w zakresie planowania przestrzeni
własny transport i montaż doświadczonej ekipy
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Ekspozycja mebli:
Aleja Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa
budynek B, lok. 140, 1 piętro
CA-R54D

CA-R38D

CA-R54O

CA-R38O

CA-R5NO-5O

CA-R38G

CA-R5ND-5D

CA-R18O-28D

CA-R412DR

CA-R38SF

CA-R412GR

CA-R312GR

Prosimy o wcześniejsze umówienie się
telefoniczne na spotkanie.
tel. 22 280 90 10, 885 80 10 10
Po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie
w celu obejrzenia ekspozycji mebli i krzeseł,
jesteśmy dostępni:
•
•

CA-R28D

CA-R28O

CA-R28F

CA-R212DR

CA-RU584-5D

Cennik i katalog wszystkich modułów

www.10office.pl

CA-RU564-5D

poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 20:00
sobota w godz. 9:00 – 14:00

tel.
22 280 90 10
tel. kom. 885 80 10 10
e-mail: biuro@10office.pl

