
HOIUSTAMISE SÜSTEEM



Usume, et paljud inimested on seisnud silmitsi probleemiga kuidas hoida 
mööbel kompaktse ja samal ajal mugavana.

Kuidas hoida asju kä�esaadavas kohas, võtmata selleks palju ruumi?
Kuidas hoiustada asju nii, et see oleks usaldusväärne ja taskukohane?

Nii, et väikesed asjad poleks suurte asjade taga peidus ja kõik asjad oleksid 
omal kohal?

See kõik võiks olla ka s�ilne ja silmale ilus vaadata...

Nagu te juba aru võisite saada - meil on teile lahendus.
Selleks on DWELL kontorimööbel.



00-07028402

DW 1145
1100x450x711 mm

Originaalne, funktsionaalne ja 
kaasaegne.
Erineva suurusega sahtlid, 
mittestandartse kujuga fassaad.

DWELL hoiustamise süsteemid on 
täiesti erinevad – nii stiili 
(klassikaline, kaasaegne, 
minimalistlik), suuruse kui ka hinna 
poolest. Kuid midagi on neil siiski 
ühist – suurepärane ergonoomika 
ja läbimõeldud disain.

Makassar / Wenge



00-07028455 00-0702845300-07028454

DW 0645
600x450x788 mm

DWELL on kõige 
kompaktsem ja 
taskukohasem hoiusta-
misesüsteem.
See võimaldab teil 
kompaktselt asju 
hoiustada ka kontoris 
kus ei ole palju ruumi.
Sobib ideaalselt igasse 
kaasaegsesse interjööri.Hele puit (Light Legno) Wenge Tamm (Sonoma hele)



DW 0745
770x450x748

Universaalne ja kaasaegne 
hoiustamise süsteem.  
Op�maalsed mõõtmed võimaldavad 
hoiustada piisavalt asju, võtmata 
kontoris palju ruumi. Valged 
elemendid hoiustamise kapil loovad 
suurejoonelise välimusega terviku.

00-07028447 
Valge / Ash Shimo



DW 0950
900x500x723 mm

Hoiustamise süsteem on 
spetsiaalse sulgemise 
süsteemiga.
Ümarad servad annavad 
pehme ilme ja tagavad 
täiendava turvalisuse. 
Sobib ideaalselt nii 
moodsatesse kui ka
traditsioonilistesse 
interjööridesse. Peamine 
materjal (fassaadid ja 
pealispinnad) on MDF.

00-07028423 
Tamm (Canyon)

00-07028419
Tamm (Sonoma)



DW 1050
1040x502x732 mm

Massiivne kuid samal 
ajal kompaktne 
hoiustamise süsteem. 
Põhielemendid on 
paksusega 38 mm, 
mis muudavad 
konstruktsiooni 
tugevaks ja stabiilseks.

00 -07028403  - Wenge 00-07028407 - Tamm (Devon)

00-07028415 - Burgundia 00-07028411  - Tamm (Canyon)



DW 1250
1200x500x750 mm

Klassikalises s�ilis 
hoiustamise süsteem. 
Sobib ideaalselt 
traditsioonilisse 
interjööri, muutes 
selle veelgi 
soliidsemaks. Lisaks 
kõigele on see ka väga 
mahukas.

00 -07028427  - Wenge 00-07028437 - Tamm (Devon)

00 -07028432 - Pöök (Tiara) 00-07028442 - Pähkel (Noce Garda)



DW 1645
1569x450x685 mm

Töökondel, massiivne, 
mahukas ja funktsionaalne 
hoiustamise süsteem. 
Sobib ideaalselt avatud 
kaasaegsesse interjööri. 
Tänu op�maalsele sügavusele 
ei võta see ka väga palju 
ruumi.

00-07028450
Pähkel (Noce Garda) / Valge




