SZAFA PRZENOŚNA MATERIAŁOWA
MODEL: AG38E/G

INSTRUKCJA MONTAŻU
1. Informacje podstawowe
Fabrycznie nowa, wysokiej jakości składana szafa przenośna! Bardzo duża, lekka i niezwykle
pojemna. Z powodzeniem pomieścisz w niej całą swoją garderobę. Przydatna szczególnie wtedy gdy
prowadzisz koczowniczy tryb życia! Szafa po złożeniu zajmuje niewiele miejsca i mieści się w
kompaktowym pudełku które z łatwością można przewieźć lub przenieść. Remedium na studenckie
problemy lokalowe! Znak rozpoznawczy każdego pokoju na stancji i świadek niezapomnianych
imprez w akademiku. Doskonale sprawdzi się również w pokoju dziecka i nastolatka jako mebel
wandaloodporny. Nie jest to co prawda lekarstwo na całe zło tego świata, ale z pewnością sprawdzi
się jako pakowny i solidnie wykonany kontener na buty i ubrania.

Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Szafa podwójna, w pełni składana
Wyposażona w wiele półek oraz miejsce na wieszaki, które ułatwią zachowanie ładu w ubraniach.
Doskonale ochroni Twoją odzież przed kurzem, pyłem.
Unikniesz wygniecenia ubrań na ciasnej półce. W tej szafie powiesisz swoje ubrania na drążkach, dzięki
czemu zawsze będą wyglądały jak świeżo uprasowane.
Solidna i lekka, składana konstrukcja z metalowych ramek - niezwykle łatwa w transporcie
(kompaktowe pudełko)
Szafa jest niezwykle pojemna i może pomieścić mnóstwo ubrań. Wystarczy spytać o to studentów :)
Przemyślany system złączek sprawia, iż szafę składa się/rozkłada szybko i łatwo, bez wykorzystywania
dodatkowych narzędzi!
Posiada drążek na wieszaki w środkowej części.
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• Po prawej stronie znajdują się dodatkowe 4, solidne półki.
• Okrycie szafy nasuwa się od góry na stelaż i przymocowuje do stelaża za pomocą sznureczków.
• Okrycie szafy wykonano z wytrzymałej, łatwej w czyszczeniu i oddychającej tkaniny o estetycznym,
brązowym kolorze.
• Dwa zamki błyskawiczne w przedniej części szafy umożliwiają wygodny, niezależny dostęp do lewej i
prawej części szafy
• Opakowanie: kolorowe, kartonowe pudełko.

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•

Kolor stelaża: czarny
Kolor okrycia: kremowy / brązowy
Kolor półek: kremowy / brązowy
Wymiary półek: 44 cm x 28 cm
Wymiary całkowite szafy: 110 cm x 45 cm x 171 cm
Szerokość komory na wieszaki: 67cm

2. Lista elementów

UWAGA: Znajdujące się w zestawie haczyki są wykonane z
tworzywa sztucznego!
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3. Montaż
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Szafa po złożeniu
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