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5357 polubienia

Polub tę stronę

Zarejestruj się

Bądź pierwszą osobą wśród znajomych, która to
polubi

Narożne szafki kuchenne - praktyczne i wygodne
REJS

NA GORĄCO

NOWOŚCI

AKTUALNOŚCI

Okna z szybami ECLAZ więcej światła i ciepła
Firma Krispol wprowadziła do
swojej oferty najjaśniejszą i
najbardziej energooszczędną
szybę na polskim rynku - szybę
z powłoką ECLAZ. Zastosowanie jej w systemach
okiennych pozwoli zyskać aż 11%...

Corner Comfort REJS
Fot. REJS

Dolne szafki rogowe to jedno z najbardziej pojemnych, a jednocześnie najbardziej problematycznych miejsc w
kuchni. Trudno dostępne, bardzo często pozostają nie w pełni zagospodarowane. Jak wykorzystać ich potencjał
i przestrzeń, którą kryją? Przydatne okażą się akcesoria meblowe, na przykład systemy narożne marki REJS.

03.10
03.10
03.10
02.10
28.09
27.09

1

Przestrzeni do przechowywania w kuchni nigdy dość. Zwłaszcza w niewielkich pomieszczeniach każdy centymetr jest cenny.
Wszak zastawa, garnki, akcesoria, sprzęt AGD, zapasy, a także szereg mniej i bardziej przydatnych drobiazgów zajmują
mnóstwo miejsca. Jak zachować ład i zapewnić sobie komfortowy dostęp do wszystkich przechowywanych rzeczy?
Pierwszym krokiem jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni, którą dysponujemy, w tym również szafek, które zazwyczaj
nastręczają problemów - tych pod samym sufitem i tych narożnych.
"Z doświadczenia wiemy, że największe trudności w aranżacji sprawiają dolne szafki rogowe. Niezależnie od ich konfiguracji,
zazwyczaj niewielkie fronty skutecznie ograniczają dostęp do wnętrza. Tymczasem w sklepach znaleźć można sporo

W nowym wymiarze - minimalistyczne
krzesła
Dachówka SIMPLA® FINESSE czarna
glazurowana
Nowości w Marbet Style - dla
miłośników dobrego designu
Zainspiruj się. Industrialne wnętrze z
odrobiną zieleni i różu
Granitowe aranżacje w kuchni - beż i
grafit
Stoliki kawowe - praktyczne i
eleganckie

systemów i akcesoriów, które rozwiązują ten problem. Obrotowe kosze, wysuwane kornery i specjalnie wyprofilowane półki
ułatwiają dostęp do produktów i podnoszą komfort pracy w kuchni. Pozostaje tylko wybrać taki system, który spełni nasze
oczekiwania i będzie pasował do zabudowy" - wyjaśnia Damian Rybak, doradca ds. technicznych firmy REJS. Dowiedz się
więcej >>
Co mamy do wyboru?

PRZEGLĄDARKA PRODUKTÓW
Bramy garażowe
Ciepłomierze

Półki obrotowe

Dachy zielone
Drzwi

Zamocowane na centralnie położonym, pionowym drążku ażurowe kosze to prosta i zarazem bardzo efektywna metoda na
wykorzystanie szafki rogowej. Wykonane z drutu półki można swobodnie obracać, co umożliwia dostęp do wszystkich
stojących w głębi szafki produktów. Rożne rozmiary i formy koszy (oferta REJS obejmuje modele o kształcie koła, półkola lub
¾ koła), a także różnorodne opcje wykończenia, pozwalają wybrać system odpowiedni do danego rogu.

Elewacje
Farby elewacyjne
Farby wewnętrzne - nowy przegląd
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Ochrona przed wodą kondensacyjną

"Co istotne, decydując się na półki obrotowe, nie musimy się martwić szerokością frontu. System ten sprawdza się nawet w
szafkach o niestandardowych rozmiarach. Wystarczy dopasować średnicę koszy, odpowiednio zamocować drążek i gotowe" wyjaśnia Damian Rybak.

I półki wysuwane

Ocieplenia
Ogrodzenia
Ogrzewanie płaszczyznowe
Osłony okienne - nowy przegląd
Osuszanie i odgrzybianie budynków

Jeszcze lepsze wykorzystanie przestrzeni szafki narożnej gwarantuje system Corner Optima REJS. Składa się on z dwóch
wysuwanych niezależnie od siebie, odpowiednio wyprofilowanych półek zbudowanych z wysokiej klasy płyty meblowej.
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Zastosowanie niewysokich, drucianych relingów umożliwia przechowywanie większej liczby produktów, a jednocześnie
zabezpiecza je przed upadkiem. Półki Corner Optima wysuwamy w dwóch sekwencjach, za pomocą płynnego, falistego
ruchu. Mechanizm działa sprawnie nawet przy maksymalnym obciążeniu - 15 kg na półkę. Teraz system REJS dostępny jest
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w dwóch kolorach - uniwersalnej bieli lub modnym antracycie.

Kornery
Dużą popularnością cieszą się również przeznaczone do szafek narożnych kornery - czyli odpowiedniki szafek cargo. W
przypadku Corner Comfort każdą z dwóch dwupoziomowych części można całkowicie wysunąć z korpusu mebla. Wysokość
położenia koszy można dopasować do własnych potrzeb.
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Pledy i poduszki na jesienn...
POLECANE PUBLIKACJE

Przepisy techniczno-budowlane dla...

Porównaj Oferty Firm
Oszczędź 80% czasu i nawet 30% pieniędzy
Konstrukcje inżynieryjne - wykonanie
Brukarstwo
Roboty żelbetowe
Elewacje, ocieplanie, izolacje
Inne usługi lub towary

Porównaj Oferty »
Ponadto istnieje możliwość zamocowania przegród do organizacji wewnętrznej, które pomogą w zachowaniu porządku na
półkach. Z kolei Corner Front pozwala na pełne wysunięcie jednego kosza, do którego przytwierdzony jest front szafki. Drugi,
dwupoziomowy kosz podczas otwierania szafki przesuwa się z jej głębi w kierunku frontu, tak by dostęp do zapasów, czy
zastawy był jak najłatwiejszy.

Oferteo.pl
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Alarmy i Kamery
piczasso | 08-10-2018, 14:07 |

Corner Comfort i Corner Front marki REJS dostępne są obecnie w kilku odsłonach. W wersji ze srebrnym stelażem mają
dno ażurowe (wykonane z drutu) lub z białej tacki z tworzywa. Nowa wersja obu systemów ma grafitowy stelaż i kosze z dnem
z grafitowej płyty wiórowej z obrzeżem chromowanym. Ładowność systemów to odpowiednio 25 i 35 kg.
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pakowanie eksportowe
Bobi | 08-10-2018, 12:45 |
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Rejs Spółka z o.o.
biura
Bobi | 08-10-2018, 11:20 |

ul. Mławska 61
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87-500 Rypin

FLIR Systems
Onninen
sp. z o.o.

faks: 54 280 61 92

FLIR
Tradycja
(Forward
i doświadczenie
Looking InfraRed)
Grupy jest
światowym
Onninen
to liderem
już nie tylko
w projektowaniu,
lata, ale
produkcji
okrągły
wiek.
i sprzedaży
Fińska firma
wysokiej
rodzinna,
klasy działająca
urządzeń do pracy
w termografii....
nieprzerwanie...

(rejs, meble, zakup mebli, meble, akcesoria meblowe, hurtownie meblowe, producent mebli, Corner Optima REJS, Corner Comfort)
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KATALOG FIRM

tel.: 54 280 56 51

Ilość zdjęć: 4

Znajdź firmę...
Dodaj swoją firmę | Zobacz katalog firm

POBIERZ EKSPERTA BUDOWLANEGO
Ekspert Budowlany 2018
Ekspert Budowlany do oglądania jako
flipbook lub do pobrania w formacie
PDF. Zaloguj si...

Ekspert Budowlany 2017

Tagi: rejs, meble, zakup mebli, meble, akcesoria meblowe, hurtownie meblowe, producent mebli, corner optima rejs,
corner comfort

Ekspert Budowlany do pobrania w
formacie PDF.
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Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich
komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników
naszego portalu... dowiedz się więcej »
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CIEKAWE STRONY

Ciekawa Architektura
Instalacje
Normy prawne dotyczące ogradzania
posesji
Inne teksty autora

Obowiązkowe ubezpieczenia dla
sporządzających świadectwa
charakterystyki energetycznej

Nowe przepisy dotyczące gwarancji i
rękojmi

Powiązane artykuły

1
Segregacja nie taka
straszna - szuflady na
odpady

Narożne szafki kuchenne praktyczne i wygodne

Naciśnij i otwórz - szafki i
szuflady z elektrycznym
wspomaganiem otwierania

Dobre zakupy z REJS

kuchni

Czego użyć do wykonania szczelnej izolacji balkonu?
Istotnym elementem współczesnych powłok
hydroizolacyjnych, pełniących znacznie bardziej
złożone funkcje niż w przeszłości, są dziś także
walory estetyczne i mechaniczne. czytam dalej »

Jaki jest koszt ogrzewania
domu pompą ciepła?

Planujesz wykonanie bądź
modernizację dachu?

Biorąc pod uwagę ciągły wzrost cen oleju opałowego czy
Obecnie uszczelnienie co piątego dachu płaskiego oraz
gazu, mało prawdopodobne jest, aby ktokolwiek żałował
co piąta termoizolacja na krokwiach... czytaj dalej »
instalacji powietrznej pompy ciepła... czytaj dalej »

Szukasz podłogi idealnej pod ogrzewanie podłogowe?
Takie panele cechuje niezwykła wytrzymałość,
perfekcyjne wykończenie i niepowtarzalne,
ponadczasowe wzornictwo... czytaj dalej »

Czego użyć, by zapewnić
szczelność pokrycia
dachowego?

Zobacz przegląd folii i membran dachowych...czytaj dalej
»

W jaki sposób prawidłowo
dobrać izolację w świetle
obowiązujących wymagań?

Zapisz się na DARMOWE WEBINARIUM i poznaj
kompleksowe rozwiązania dla instalacji
chłodniczych.czytaj dalej »

Na co zwrócić uwagę wybierając osprzęt elektryczny do
nowoczesnego wnętrza?

Nowoczesne wnętrza to nie tylko odpowiednio dobrane
kolory i współgrające ze sobą meble oraz dodatki... czytaj
dalej »
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Nowoczesny system
Tynk odpowiedni do kuchni i
kominowy do
łazienki »
odprowadzania spalin

Chcesz mieszkać w przytulnym i zdrowym wnętrzu, w
którym powierzchnie ścian i sufitów same będą chłonąć
wilgoć z otoczenia, kiedy zrobi się jej nadmiar, a
oddawać ją gdy powietrze staje się suche? czytaj dalej
»

Taki komin jest łatwy w montażu, lekki i niewielki, dzięki
czemu oszczędzasz powierzchnię mieszkaniową i...
czytaj dalej »

Szukasz energooszczędnego oświetlenia, które świetnie
wygląda?
Zobacz jak szerokie możliwości efektywnego
oświetlenia wnętrz daje technologia LED.
Ogranicz koszty zużycia energii nie rezygnując z
ciekawego designu ... czytaj dalej »

Zlecenia budowlane - gdzie szukać?
Poniżej przedstawiamy miasta z aktualnymi zleceniami budowlanymi:
Warszawa (21 884)

Wrocław (14 973)

Poznań (8 381)

Kraków (11 144)

Łódź (7 122)

Szczecin (6 057)

Gdańsk (6 722)

Bydgoszcz (3 458)

Katowice (8 031)

Lublin (2 724)

»
»
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»
»
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»
»
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»

Nie
samą

Wszystkie zlecenia

»
budową człowiek żyje:

Red Hot Chili Cooking - sprawdź nowe przepisy Gosi :)
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Termowizja - kamera
termowizyjna jaką...
Plac zabaw na osiedlu - jakie
przepisy i...
Jak i czym osuszać mury?

IZOLACJE.COM.PL

Termomodernizacja budynku
- co to jest i co obejmuje?
Uciążliwa pleśń na ścianie skąd się...
Rola rzeczoznawcy w
procesie projektowania...
Termomodernizacja
budynków mieszkalnych -...

Zarządcy zagrożeni
cyberatakiem

ELEKTRO.INFO

Zastosowanie kamer
termowizyjnych diagnostyka urządzeń...
Inteligentne budynki sterowanie
Sprawdź nowe metody
projektowania...
Co tak naprawdę wiesz o
kontroli funkcji...

RYNEKINSTALACYJNY.PL

SPECIAL-OPS.PL

Czy warto usuwać awarie
kanalizacji bez kucia ścian?

Konserwacja broni – na co
zwrócić szczególną uwagę?

Dyrektywa Ekoprojekt w
skrócie

Nowe, kompaktowe latarki
na broń

Hydranty – wymagania
prawne i podstawowe...

Odzież termoaktywna w
kamuflażu

Inteligentny
elektromagnetyczny...

Zaawansowana optyka z
japońską tradycją
www.butybojowe.pl –
Największy wybór butów...

Dokładność pomiarów ma
znaczenie!...
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