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słup 03422 3000 20 srebrny

drążek owalny 222522 3000 20 srebrny

rura ø 16 04037 3000 40 srebrny

rura ø 16 04036 4000 40 srebrny

wspornik półki 
na buty 222825  20 szary

zaślepka słupa 222837  20 szary

wspornik drążka 222826  20 szary

Łącznik kątowy 222829 20 szary

mocowanie ścienne / 
sufitowe 222828  20 szary

wspornik półki 222827 20 szary

nóżka 222835 20 szary

zaślepka rury 222836 40 szary

Kątownik mocujący 
stalowy 222841 40 stalowy

LINEA

NOW
OŚĆ

elementy sKŁAdowe systemu lineA

twój sukces jest dla nas najważniejszy!

produKt nazwa indeks dŁugość
ilość sztuK

w opakowaniu 
zbiorczym

Kolor



głównymi zaletami 
systemu LINEA są:
  możliwość dostosowania systemu 

do dowolnego pomieszczenia nawet 
do 3 m wysokości

  2 rodzaje montażu głównych słupów 
(ścienny i sufitowy)

  pozwala na maksymalne wykorzystanie 
przestrzeni, dzięki dowolnemu 
konfigurowaniu układu półek i wieszaków 

  Każdy element systemu dostępny 
jest oddzielnie

  Każdy wspornik mocowany jest 
oddzielnie, co ułatwia szybką zmianę 
wysokości półek lub drążków 
w zależności od potrzeb

  ponadczasowy wygląd oraz wysoka 
jakość aluminium zapewnia wieloletnie 
użytkowanie

  wszystkie wkręty maskowane są 
estetycznymi zaślepkami

  maksymalne obciążenie półki o szerokości 
do 90cm przy zastosowaniu płyty 18mm 
wynosi 35kg

LINEA to niezwykle prosty i efektowny system 
do zabudowy wnętrz.
został zaprojektowany z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu dowolnej 
przestrzeni: wnętrza szafy, garderoby, sklepu, spiżarni czy suszarni. linea pozwala na 
przechowywanie różnej wielkości przedmiotów, dzięki dowolnemu konfigurowaniu 
układu półek i wieszaków według własnych potrzeb. 
montaż systemu jest prosty i szybki.

głównymi zaletami 
systemu LINEA są:
  możliwość dostosowania systemu 

do dowolnego pomieszczenia nawet 
do 3 m wysokości

  2 rodzaje montażu głównych słupów 
(ścienny i sufitowy)

  maksymalne wykorzystanie przestrzeni, 
dzięki dowolnemu konfigurowaniu układu 
półek i wieszaków 

  dostępność pojedynczych elementów 
systemu

  możliwość mocowania pojedynczego 
wspornika, co ułatwia szybką zmianę 
wysokości półek lub drążków 
w zależności od potrzeb

  ponadczasowy wygląd oraz wysoka 
jakość aluminium zapewniająca 
wieloletnie użytkowanie

  estetyczne zaślepki umożliwiające 
maskowanie wkrętów 

!  maksymalne obciążenie półki o szerokości do 90 cm 
przy zastosowaniu płyty 18 mm wynosi 35 kg
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