


Ten przewodnik Ci w tym pomoże.
Niezależnie, czy chcesz to zrobić sam,
czy wolisz powierzyć pracę ekspertom
- możesz liczyć na nasze wspacie
dzięki usługom, takim jak:

OD INSPIRACJI
DO REALIZACJI!

Zacznij od zmierzenia 
dostępnego miejsca,
a następnie postępuj 
zgodnie z instrukcjami
zawartymi w naszym 
poradniku krok po kroku, 
aby stworzyć meble
na miarę swoich potrzeb.

Pralnia



2 31
Jak to działa?

Strefa inspiracji



Modułowość mebli atomia pozwala zestawiać elementy systemu w dowolnych 
konfiguracjach. Do wybranego korpusu bez problemu dopasujesz półkę, szufladę, 
czy drzwiczki w wybranych kolorze.

NIESKOŃCZONA ILOŚĆ 
KONFIGURACJI





.

Wszystkie elementy systemu atomia, zostały opracowane w taki sposób, aby 
pasowały do siebie w różnych kombinacjach. Oznacza to, że elementy możesz
dowolnie ze sobą łączyć.

Niezależnie od tego, który korpus wybierzesz, możesz zorganizować przestrzeń 
na wiele różnych sposobów i idealnie dopasować swoją szafę do reszty mebli.



.
.

Wybierz spośród pięciu różnych opcji wysokości, czterech szerokości i czterech 
głębokości i stwórz rozwiązanie do przechowywania na miarę swoich potrzeb.

Korpusy są dostępne w kolorze białym       ,dąb       i szary dąb      .
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drążek narożny* 5059340008677

50 cm

75 cm

100 cmdrążek 

5059340008608

5059340008615

5059340008622

5059340008639

5059340008646

5059340008653

5059340008660

5059340009087

5059340009094

5059340009155

5059340009162

5059340009179

drążek czołowy

szer. 50 cm, głęb. 35 cm

szer. 75 cm, głęb. 35 cm

szer. 50 cm, głęb. 45 cm

szer. 75 cm, głęb. 45 cm

szer. 50 cm, głęb. 35 cm

szer. 75 cm, głęb. 35 cm

szer. 50 cm, głęb. 45/58 cm

szer. 75 cm, głęb. 45/58 cm

szer. 100 cm, głęb. 45/58 cm

drążek 
czołowy wysuwany

półka na buty

półka na buty 
wysuwana

AKCESORIA WEWNĘTRZNE

*Drążek narożny dedykowany do korpusów narożnych 
(wymaga połączenia z drążkiem 100 cm)

323528

323523

323521

323522

323524

323525

323526

323527

323529

323530

323536

323537

323538

wieszaki wysuwane 5059340009247
 
głęb. 45 cm

323545

kosz wysuwany

5059340009131

5059340009148

5059340009100

5059340009117

5059340009124

szer. 50 cm, głęb. 45 cm

szer. 75 cm, głęb. 45 cm

szer. 50 cm, głęb. 58 cm

szer. 75 cm, głęb. 58 cm

szer. 100 cm, głęb. 58 cm

323534

323535

323531

323532

323533

wieszak na spodnie
wysuwany

5059340009216

5059340009223

5059340009186

5059340009193

5059340009209

szer. 50 cm, głęb. 45 cm

szer. 75 cm, głęb. 45 cm

szer. 50 cm, głęb. 58 cm

szer. 75 cm, głęb. 58 cm

szer. 100 cm, głęb. 58 cm

323542

323543

323539

323540

323541
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AKCESORIA ZEWNĘTRZNE 3
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