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WYKORZYSTAJ NIEWYKORZYSTANE
Choć dolne szafki rogowe należą do najbardziej pojemnych w kuchni, zazwyczaj nie są w pełni
zagospodarowane. Aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał i powierzchnię, którą oferują
warto sięgnąć po akcesoria meblowe – na przykład kornery rmy REJS.
System Corner Comfort składa się z dwóch, zamocowanych na wytrzymałym stelażu dwupoziomowych części,
które można szybko i bez wysiłku w pełni wysunąć z korpusu szafki. Wysokość położenia koszy jest regulowana,
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Wnętrze i Ogród
21K likes

dzięki czemu można ją dopasować do własnych potrzeb. Ponadto istnieje możliwość zamocowania przegród
do organizacji wewnętrznej, które pomogą w zachowaniu porządku na każdej z półek. Z kolei Corner Front
pozwala na pełne wysunięcie jednego kosza, do którego przytwierdzony jest front szafki. Drugi, dwupoziomowy
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kosz podczas otwierania szafki przesuwa się z jej głębi w kierunku frontu, tak by dostęp do zapasów, czy zastawy
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był jak najłatwiejszy.

Corner Comfort i Corner Front dostępne są obecnie w kilku odsłonach. W wersji ze srebrnym stelażem mają dno
ażurowe (wykonane z drutu) lub dno z białej tacki z tworzywa. Nowe wersje obu systemów mają gra towy stelaż
i kosze z dnem z gra towej płyty wiórowej z obrzeżem chromowanym. To świetna propozycja do nowoczesnej
kuchni, zwłaszcza tej utrzymanej w modnych, ciemnych kolorach. Ładowność systemów to odpowiednio 25 i 35
kg. Wysokiej klasy prowadnice gwarantują długoletnie, bezawaryjne użytkowanie.
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rozwijający się zespół osób doskonale odnajdujących się
zarówno w sektorze prasowym, jak i w sieci.

