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Cube Hareketli Komodin
Esnek, dayanıklı ve estetik depolama çözümlerine sahip
olan Cube hareketli komodinler, tüm yaşam alanları için
ideal bir seçenektir. Tekerlekleri sayesinde yerini kolaylıkla
değiştirebileceğiniz Cube hareketli komodinlerin, metal ve
melamin* olmak üzere iki gövde seçeneği bulunuyor.
Cube’un metal gövdesi, üstün teknoloji ve tam otomasyonla,
el değmeden 22 saniyede üretiliyor. Cube, metalin
dayanıklılığı sayesinde uzun ömürlü kullanımın yanı sıra
yangın güvenliğine de katkıda bulunuyor.
Zengin bir ürün ailesine sahip olan Cube; ölçü, renk ve
malzeme çeşitliliğinin yanı sıra gizli kalemlik, kalemlik ve askılı
dosya seçenekleri ile çeşitleniyor.
*Melamin klapalarda tekli, ikili ve gömme kulp alternatifleri
bulunur.

Tasarım Nurus D Lab
Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek her
zaman güncel kalan Nurus D Lab, kullanıcı gereksinimlerini
gözlemleyerek ve kullanıcıların hayallerini dinleyerek zamanın
ötesinde ürünler tasarlamaktadır. Kullanıcılara sunulan en
son ürün, parlak fikirlerden ortaya çıkan sayısız seçenekten
en iyisidir. Nurus D Lab, markanın tasarım stratejisinin
belirlenmesinden ürünün pazara sunulmasına kadar tüm
aşamaları yönetmektedir.
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3 Çekmece
3 Çekmece +1 Gizli Kalemlik

1 Çekmece + 1 ADD
1 Çekmece + 1 ADD + 1 Gizli Kalemlik

*Ölçüler metal gövdeli komodinler için verilmiştir. Melamin gövdeli komodinlerde genişlik W:467 mm.
Derinlik D:600 ve 800 mm.'dir.
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*Ölçüler metal gövdeli komodinler için verilmiştir. Melamin gövdeli komodinlerde genişlik W:367 mm.
Derinlik D:600 ve 800 mm.'dir.

Ölçüler milimetre olarak gösterilmiştir.
Materyal
Metal gövdeli komodinlerde üst tabla metal ise klapalar metal, melamin ya da lake olabilir. Üst tabla rekompoze kaplama
ise klapalar rekompoze kaplamadır. Üst tabla melamin ise klapalar melamindir. Üst tabla lake ise klapalar lakedir. Melamin
gövdeli komodinlerde üst tabla rekompoze kaplama ise klapalar rekompoze kaplamadır. Üst tabla melamin ise klapalar
melamindir.*
*Teknik dokümandan detaylı bilgi edinebilirsiniz.
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