
 ↗ Volitelné sklo lacobel tl. 4 mm na dveřích

 ↗ Skrytá rektifikace k dorovnání případných nerovností podlahy

skříň dvoudveřová, 

zavřená

A 3 2 00 128 × 46 × 130

skříň dvoudveřová, 

skleněné dveře

A 3 2 01 128 × 46 × 130

skříň třídveřová 

s věšákem, zavřená

A 3 3 00 188 × 46 × 130

skříň třídveřová 

s věšákem, zavřená

A 3 3 02 188 × 46 × 130

skříň třídveřová 

s věšákem, skleněné dveře

A 3 3 01 188 × 46 × 130

skříň čtyřdveřová 

s věšákem, zavřená

A 3 4 00 248 × 46 × 130

skříň čtyřdveřová 

s věšákem, skleněné dveře

A 3 4 01 248 × 46 × 130

skříň čtyřdveřová s věšákem, 

zavřená – skleněné dveře

A 3 4 02 248 × 46 × 130

MONTÁŽ

 →  systém ASSIST zahrnuje 68 prv-

ků a ke každému je přiložen ná-

vod k montáži

 →  opakovanou demontáž a montáž 

řady ASSIST zajišťuje použití 

závrtných matic u spojovacích 

prvků. Toto řešení zabezpečuje 

velmi vysokou pevnost nábytku 

a usnadňuje případné stěhování.

skříň dvoudveřová, 

zavřená

A 2 2 00 128 × 46 × 90

skříň třídveřová, 

skleněné dveře

A 2 3 02 188 × 46 × 90

skříň čtyřdveřová, 

zavřená

A 2 4 00 248 × 46 × 90

skříň čtyřdveřová, 

skleněné dveře

A 2 4 01 248 × 46 × 90

skříň čtyřdveřová, 

zavřená, skleněné dveře

A 2 4 02 248 × 46 × 90

skříň dvoudveřová, 

skleněné dveře

A 2 2 01 128 × 46 × 90

skříň třídveřová, 

zavřená

A 2 3 00 188 × 46 × 90

skříň třídveřová, 

skleněné dveře

A 2 3 01 188 × 46 × 90

 →  skříně jsou charakteristické stej-

ně jako stoly vynesenou vrchní 

deskou

 →  provedení půdy, dna, boků, polic 

a svislých příček je v tl. 38 mm

 →  záda a dveře skříní jsou 

v tl. 18 mm

 →  záda jsou pohledová, takže po-

skytují možnost umístění skříně 

v prostoru

 →  veškeré hrany u skříní a polic 

jsou olepeny ABS hranami 

 →  na dveřích skříní může být 

aplikováno sklo lacobel tl. 4 mm 

v pěti barevných odstínech 

(viz. str. 30–31)

 →  dveře jsou vložené, doplněné 

sklopnou úchytkou v ušlechtilém 

niklovém provedení

 →  na použité kování značky BLUM 

je poskytována doživotní záruka

 →  na dveřích mohou být instalová-

ny zámky s elektronickým dálko-

vým ovládáním

 →  skříně jsou vybavené stejně jako 

stoly „neviditelnou“ rektifikací /

plně skrytou v noze stolu/ k vy-

rovnání nerovností

 ↗  Sklopná úchytka v ušlechtilém 

niklovém provedení je shodná 

pro řady EXPO+ a ASSIST

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm  
v pořadí šířka × hloubka × výška
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skříň třídveřová 

s věšákem, zavřená – otevřená

A 5 3 03 188 × 46 × 210

skříň třídveřová, 

zavřená

A 5 3 04 188 × 46 × 210

skříň třídveřová, 

zavřená – otevřená

A 5 3 02 188 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová 

s věšákem, zavřená

A 5 4 00 248 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová 

s věšákem, zavřená – otevřená

A 5 4 03 248 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová, 

zavřená – skleněné dveře

A 5 4 01 248 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová, 

zavřená

A 5 4 04 248 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová, 

zavřená – otevřená

A 5 4 02 248 × 46 × 210

 ↗ Konstrukce skříně s vynesenou „plovoucí“ deskou

skříň třídveřová 

s věšákem, zavřená

A 5 3 00 188 × 46 × 210

skříň dvoudveřová 

s věšákem, zavřená

A 5 2 01 128 × 46 × 210

skříň třídveřová, 

zavřená – skleněné dveře

A 5 3 01 188 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 

zavřená – skleněné dveře

A 5 2 02 128 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 

zavřená

A 5 2 00 128 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 

zavřená – otevřená

A 5 2 03 128 × 46 × 210

skříň dvoudveřová 

s věšákem, zavřená – otevřená

A 5 2 04 128 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 

zavřená

A 5 2 05 128 × 46 × 210

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm  
v pořadí šířka × hloubka × výška
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