home store

K A R TA P R O D U K TO WA

w skład systemu
wchodzą
▶ bryły o wymiarach BxHxG [mm]:
600x335x312 (typ 1)
450x335x312 (typ 2)
450x150x312 (typ 3)
▶ półki o wymiarach BxL [mm]:
450x312 (typ 1)
600x312 (typ 2)
750x312 (typ 3)
900x312 (typ 4)
1200x312 (typ 5)

home store

K A R TA P R O D U K TO WA

dane techniczne
S Z C Z E G Ó ŁY P R O D U K T U

▶ system łączenia: opatentowana beznarzędziowa
technologia łączenia Flick&ClickTM, do montażu nie
potrzebne są narzędzia i materiały złączne

home store

▶ materiał bazowy: płyta MDF o obniżonej
zawartości formaldehydu FSC® o grubości 16 mm
▶ Dwie wersje wykończenia powierzchni:
- od strony zewnętrznej kolor WOLFRAM GREY
wykończenie SUPERMATT, od strony wewnętrznej
deseń DĄB ENDGRAIN
- od strony zewnętrznej deseń DĄB ENDGRAIN,
od strony wewnętrznej kolor WOLFRAM GREY
wykończenie SUPERMATT

▶ skład bryły:
boki 2 szt.
wieniec górny i dolny 2 szt.
ściana tylna 1 szt.
instrukcja montażu
materiał stabilizujący

▶ wykończenie wąskich płaszczyzn: profilowanie
krawędzi czołowej R4, wykończenie krawędzi
w technologii postforming
▶ opakowanie z tektury warstwowej

opcjonalnie
Z A M Ó W D O D AT KO W O
higieniczny

▶ stelaże o stalowe o wymiarach BxH [mm]:
350x1808 - 5 poziomów
350x1902 - 4 poziomy
350x734 - 3 poziomy
▶ oświetlenie led ładowane na bluetooth

Przed przystąpieniem do montażu
zeskanuj kod lub wejdź na stronę
www.flickandclick.eu
i obejrzyj film instruktażowy.

ul. Ciepielowska 9,
67-100 Nowa Sól
więcej info:
www.melaco.com.pl

tel. +48 68 38 792 08
fax +48 68 38 723 94
melaco@melaco.com.pl

odporny
na plamy

łatwy
w czyszczeniu

odporny na
promienie UV

certyfikowane
surowce

montaż
bez narzędzi

montaż
MOCOWANIE ELEMENTÓW

W zależności od indywidualnych potrzeb można użyć
dostępnych na rynku materiałów montażowych w celu
mocowania elementów pomiędzy sobą lub przymocowania do ściany.
W zestawie znajduje się specjalny materiał stabilizujący z możliwością docięcia do żądanego wymiaru.
Materiał stabilizujący zabezpiecza przez swobodnym
przesuwaniem elementów i chroni powierzchnie przed
wzajemnym porysowaniem.

M O N TA Ż

click

NA CLICK
BEZ UŻYCIA
NARZĘDZI

moduły
meblowe
DLA DOMU I BIURA

home store

K A R TA P R O D U K TO WA

home store

K A R TA P R O D U K TO WA

o firmie melaco

home store

połącz home store

POZNAJ NAS LEPIEJ

ORGANIZUJ I BAW SIĘ

Z KOLEKCJĄ HOME OFFICE

Tworzymy komponenty meblowe na bazie płyt drewnopochodnych dla czołowych firm meblarskich
i designerskich manufaktur. Stosujemy materiały
pochodzące z certyfikowanego łańcucha dostaw,
dlatego posiadają logo FSC®. Nasze wyroby słyną
z wysokiej jakości i trwałości.

HOME STORE to regał i designerska ścianka działowa,
którą podzielisz przestrzeń w domu i w biurze. Jego
uniwersalny charakter daje ogromną swobodę w aranżacji wnętrza. Organizuj, układaj, przestawiaj, po prostu
baw się! Dzięki modułowej konstrukcji wygląd zestawu
możesz zmienić w dowolnej chwili. A gdy z czasem jeden
zestaw okaże się za mały, z łatwością go rozbudujesz
o kolejne bryły. Właśnie za to zestaw HOME STORE
zdobywa serca projektantów i architektów wnętrz!

W ofercie Melaco znajdziesz także uniwersalne moduły
HOME OFFICE. To bryły, z których zbudujesz biurko,
regał, szafkę czy stolik kawowy. Wraz z zestawem
HOME STORE stworzą kompletną serię mebli modułowych zgodnych z najnowszymi trendami wnętrzarskimi.
Dowiedz się więcej na www.melaco.com.pl!

W stałej ofercie znajdują się: elementy meblowe,
fronty meblowe, płyty meblowe, blaty stołowe, blaty
podumywalkowe, blaty naszafkowe, listwy, panele,
profile, korpusy meblowe oraz elementy mebli w technologii click. Wyroby Melaco są produkowane w oparciu o standardowe bądź własne, unikatowe technologie, w szerokiej gamie wymiarów i wykończeń.

HOME STORE to zestaw brył i półek dostępnych w kilku
rozmiarach wraz opcjonalnymi stelażami stalowymi.
Moduły wykonaliśmy w beznarzędziowej technologii
FLICK&CLICK™, dlatego ich powierzchnie są idealnie
gładkie i pozbawione zaślepek.

moduły meblowe

flick & click ™

TO PRZYSZŁOŚĆ

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

Pandemia i praca zdalna pokazały, jak ogromną rolę
odgrywają meble w codziennym życiu. Przed projektantami stoją teraz nowe wyzwania. Jak zaaranżować
ograniczoną przestrzeń w sposób praktyczny
i estetyczny? Jak znaleźć miejsce do pracy zdalnej, nie
zaburzając układu stref w domu? Rozwiązaniem tych
problemów są moduły meblowe, których układ właściciel dostosowuje do swoich potrzeb. Zestaw HOME
STORE od Melaco to nowy wymiar klasycznego regału.
Odkryj jego możliwości już dziś!

Opatentowana technologia produkcji elementów do
mebli z zastosowaniem mechanicznego systemu
zamykania THREESPINE®. Jej sekret tkwi w prostocie
montażu. Do złożenia mebla nie potrzeba wkrętów,
kołków ani narzędzi. Nie ma żadnych widocznych
połączeń i otworów.

Słowny znak towarowy "Threespine" i jego logo są zastrzeżonymi znakami
towarowymi stanowiącymi własność Välinge Innovation AB, a każde użycie tych
znaków podlega licencji.

