
 ↗  Špičkový plně nastavitelný závěs 
dveří zn. BLUM s integrovaným 
tlumením, které lze deaktivovat

 ↗  ABS hrana tl. 2 mm zajišťuje důklad-
nou ochranu před poškozením

 ↗  Rámová konstrukce skříně osazená 
sklem Lacobel

MONTÁŽ

 →  systém EXPO+ zahrnuje 46 prv-

ků a ke každému je přiložen ná-

vod k montáži

 →  opakovanou demontáž a mon-

táž řady EXPO+ zajišťuje pou-

žití závrtných matic u spojova-

cích prvků. Toto řešení zabez-

pečuje velmi vysokou pevnost 

nábytku a usnadňuje případné 

stěhování

skříň dvoudveřová,

skleněné dveře

E 3 2 01 140 × 46 × 130

skříň třídveřová s věšákem,

zavřená

E 3 3 00 200 × 46 × 130

skříň čtyřdveřová s věšákem, 

zavřená

E 3 4 00 260 × 46 × 130

skříň čtyřdveřová s věšákem, 

skleněné dveře

E 3 4 01 260 × 46 × 130

skříň čtyřdveřová s věšákem, 

zavřená – skleněné dveře

E 3 4 02 260 × 46 × 130

skříň dvoudveřová, 

zavřená

E 3 2 00 140 × 46 × 130

skříň třídveřová s věšákem,

skleněné dveře

E 3 3 01 200 × 46 × 130

 →  skříně EXPO+ jsou charakteris-

tické stejně jako stoly masivním 

vzhledem a odlehčenou rámovou 

konstrukcí

 →  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 bocích skříní může být apliko-

vaná kůže tl. 3 mm ve dvou ba-

revných provedeních nebo sklo 

lacobel tl. 4 mm v pěti barevných 

odstínech (viz. str. 30–31)

 →  na dveřích skříní může být apliko-

váno sklo lacobel tl. 4 mm v pěti 

barevných odstínech

 →  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“ rektifi-

kací /plně skrytou v noze stolu/ 

k vyrovnávání nerovností podlah

 →  police na vysoké zatížení (80 kg) 

tl. 38 mm

skříň dvoudveřová, 

zavřená

E 2 2 00 140 × 46 × 90

skříň třídveřová, 

zavřená

E 2 3 00 200 × 46 × 90

skříň čtyřdveřová, 

skleněné dveře

E 2 4 01 260 × 46 × 90

skříň dvoudveřová,

skleněné dveře

E 2 2 01 140 × 46 × 90

skříň třídveřová, 

skleněné dveře

E 2 3 01 200 × 46 × 90

skříň čtyřdveřová, 

zavřená – skleněné dveře

E 2 4 02 260 × 46 × 90

skříň dvoudveřová,

posuvné dveře

E 2 2 02 180 × 46 × 90

skříň čtyřdveřová, 

zavřená

E 2 4 00 260 × 46 × 90

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

zavřená – otevřená

E 5 3 02 200 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová s věšákem, 

zavřená

E 5 4 00 260 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová s věšákem,

zavřená – otevřená

E 5 4 03 260 × 46 × 210

skříň třídveřová, 

zavřená

E 5 3 04 200 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová, 

zavřená – otevřená

E 5 4 02 260 × 46 × 210

skříň třídveřová s věšákem,

zavřená – otevřená

E 5 3 03 200 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová, 

zavřená – skleněné dveře

E 5 4 01 260 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová, 

zavřená

E 5 4 04 260 × 46 × 210

 ↗  Důmyslně skrytá rektifikace si snadno poradí 
s nerovností podlahy

skříň dvoudveřová s věšákem, 

zavřená

E 5 2 01 140 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 

zavřená

E 5 2 00 140 × 46 × 210

skříň dvoudveřová s věšákem,

zavřená – otevřená

E 5 2 04 140 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 

zavřená

E 5 2 05 140 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 

zavřená – otevřená

E 5 2 03 140 × 46 × 210

skříň třídveřová, 

zavřená – skleněné dveře

E 5 3 01 200 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 

zavřená – skleněné dveře

E 5 2 02 140 × 46 × 210

skříň třídveřová s věšákem, 

zavřená

E 5 3 00 200 × 46 × 210

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