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“Stack, günümüz modern çalışma kültürüne uygun olarak, kullanıcıların
değişen talepleri doğrultusunda bireysel depolama ihtiyaçlarına farklı ve
yenilikçi bir soluk getiriyor. Ev içindeki çalışma ortamlarından yönetici ofislerine
kadar uzanan çalışma alanlarında depolama ihtiyaçlarına çözüm sunmak
amacıyla tasarlanan Stack; arka yüzeyinde kullanılan perfore paneli, dekoratif
kayar kapak seçeneği, incelikli düşünülmüş yuvarlak kulp ve ayak detaylarıyla
stil sahibi mekanlar yaratıyor.”

Fatih Aslantaş

Ev içindeki çalışma ortamlarından yönetici ofislerine kadar uzanan çalışma
alanlarında depolama ihtiyaçlarına çözüm sunmak amacıyla tasarlanan
Stack; arka yüzeyinde kullanılan perfore paneli, dekoratif kayar kapak
seçeneği, incelikli düşünülmüş yuvarlak kulp ve ayak detaylarıyla stil sahibi
mekanlar yaratıyor. Stack’in köşelerinde bulunan metal boru profiller, alt
kısımda bulunan ayakları dolabın üst kısmındaki bağlantı parçalarıyla
birleştiriyor, böylece dolabın çevresini saran bir çerçeve görüntüsü
oluşturarak görsel bir bütünlük sağlıyor.

ürün ailesi
perfore arkalıklı dolaplar

yarım kapaklı perfore arkalıklı dolaplar

dolap

etajer dolap

yarım kapaklı dolaplar

ölçü tablosu
yarım kapaklı dolaplar

yarım kapaklı
perfore arkalıklı dolaplar

beş raflı

H 186
W 44
L 81,3

iki raflı

H 150
W 44
L 81,3

üç raflı

H 115
W 44
L 81,3

dolap

iki raflı

H 79
W 44
L 81,3

etajer dolap 3 çekmece

perfore arkalıklı dolaplar

renk seçenekleri
melamin - kapaklar

beyaz | white

gri | grey

kum | sand

antrasit | antrachite

siyah | black

samba cevizi |
samba walnut

iğde | oleaster

kül meşe | ash oak

fındık | hazelnut

akasya | acacia

doğal meşe |
natural oak

afrika meşe |
african oak

kum | sand

antrasit | antrachite

siyah | black

melamin - gövde

beyaz | white

gri | grey

melamin - arkalık
*Melamin arkalıklı dolaplarda;
taç, arkalık ve raf gövde ile aynı
renk olacaktır.

beyaz | white

gri | grey

siyah | black

perfore Mdf lam arkalık

beyaz | white

gri | grey

siyah | black

metal profiller, plastik taşıyıcı sistem, kulplar, ayaklar
*Elektrostatik toz boyalı metal profiller,
üstten plastik taşıyıcı sisteme ve alttan
plastik ayaklara bağlanır. Metal profiller,
taşıyıcı sistem, kulplar ve ayaklar aynı
renk olacaktır.
beyaz | white

gri | grey

siyah | black
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