PROMOCJE LATO 2021
Złączki do blatów
Quick L-100

5,99zł ,-

System Servo-Drive

449zł ,-

2162001000, 2162104001

»»

Długość mocowania
100mm

»»

Średnica 35mm

»»

Szybki montaż przy
użyciu wkrętarki

8284875

Zestaw zawiera:

Tandem BLUMOTION
560F5000B

»»
»»
»»
»»

83,99zł ,-

»»

4192576, 2003530, 2003290

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Kryta prowadnica
TANDEM
obiciążenie do 30 kg
długość 500mm
regulacja wysokości bez
użycia narzędzi
pełen wysuw
komplet szprzęgieł

»»
»»

Uchwyt napędu
Jednostkę napędu
Zabezpieczenie transportowe
Zabezpieczenie przed
zmoczeniem
Zasilacz Blum zintegrowany we
wtyczce, łącznie z przewodem
Pomoc montażowa
Dystanse

Technologia ruchu sprawiająca, że otwieranie mebli i sprzętów staje
się niezwykle proste.

Młynek do odpadków
TE-75 Slim

Cargo Mini
Quadro 15

799zł ,FR-15161

Udoskonalone młynki Franke do odpadów organicznych z
serii Turbo Elite zostały zaprojektowane, aby uwolnić Twoją
kuchnię od nieprzyjemnego zapachu i niehigienicznych
resztek, jakie zostają po przygotowanych posiłkach.
Niezawodny, wysokoobrotowy silnik z magnesami trwałym
w połączeniu z nowoczesnym systemem rozdrabniającym
to sposób na rozwiązanie problemu w kilka sekund.
Wystarczy odkręcić wodę i umieścić odpadki w młynku, a
Turbo Elite zajmie się resztą.

»» Ciche domykanie
»» 75% wysuwu
»» Drut chromowany

magnesami trwałymi
Technologia Bio Shield
System Torque Master
Odporny na korozje
Wyjmowana osłona przeciwodpryskowa
Trójśrubowy system mocujący
Zintegrowany włącznik pneumatyczny

Noga 710 chrom

Informacje zawarte w gazetce nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Center-Mebel zastrzega sobie
prawo do pomyłek, błedów w druku oraz zmiany cen. Zdjęcia produktów nie zawsze oddają ich rzeczywisty wygląd. Asortyment
występujący w gazetce może mieć ograniczoną dostępność. Oferta ważna od 01.07.2021r do 21.09.2021r lub do wyczerpania
zapasów.

Oddział Białystok
Ul. Przędzalniana 60
15-688 Białystok
tel./fax: +48 (85) 662 17 40
e-mail: bialystok@center-mebel.pl

14,90zł ,SL-10040

Ceny brutto. Oferta skierowana wyłącznie dla stolarzy oraz zakładów

Siedziba firmy Łomża
Aleja Legionów 141F/1
18-400 Łomża
tel.: +48 (86) 218 36 47
fax.: + 48 (86) 212 50 61
e-mail: lomza@center-mebel.pl

K-IN-0023

»» Szerokość 110mm
»» Głębokość 472mm
»» Wysokość 518,2mm

»» Niezawodny, wysokoobrotowt silnik z
»»
»»
»»
»»
»»
»»

137,99zł ,-

Oddział Ełk
Ul. Ciepła 8
19-300 Ełk
tel./fax: +48 (87) 621 37 53
e-mail: elk@center-mebel.pl

Oddział Olsztyn
Ul. Lubelska 29G
10-409 Olsztyn
tel./fax: +48 (89) 526 06 19
e-mail: olsztyn@center-mebel.pl

»»

Kolor chrom

»»

Wysokość 710mm

»»

Średnica 60mm

