
CLARO
PRAWDOPODOBNIE NAJSPRYTNIEJSZY 
PRZEDPOKÓJ NA ŚWIECIE 

Wykorzystaj przestrzeń ścian do prze-
chowywania. W pojemnej szafce wiszą-
cej zmieści się sporo rzeczy, a otwarta 
półka przyda się w każdym przedpokoju.  
Dostępna w szerokościach 56 i 86 cm.

Masz mały przedpokój? Nie szkodzi.
Z tymi meblami stanie się... odpowiednio duży!

Geometryczne nogi dodają meblom uroku, ale też 
pozwalają na wykorzystanie przestrzeni pod nimi,  
na przykład na buty gości.

Możesz wykorzystać także boki szafy i zamontować na 
którymś z nich dodatkowe wieszaki na ubrania gości, 
torebki lub inne akcesoria. 

Kompaktowa w wymiarach szafa z lustrem pomieści 
garderobę o różnej długości. Wysuwany wieszak ułatwi 
dostęp do zawieszonych rzeczy. 

Nawet w małym przedpokoju można pozwolić sobie 
na zakładanie butów na siedząco. Wygodną, tapice-
rowaną pufę z funkcjonalną szufladą np. na przybory 
do butów, ukryjesz pod szafą.

Obniżony blat ciekawie wygląda, 
ale też dobrze zabezpieczy położone 
na nim w pośpiechu drobiazgi.

W tej szafce pomimo jej niewielkich rozmiarów pomie-
ścisz pokaźną ilość butów. Zdecyduj: mniej par, czy 
więcej - masz do wyboru dwie szerokości: 60 i 90 cm.
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CR-01

szafa z pufą
67 x 190 x 42 cm

CR-02

szafka wisząca
86 x 48 x 24 cm

CR-04

szafka wisząca
56 x 48 x 24 cm

CR-03

szafka na buty
90 x 105 x 31 cm

CR-05

szafka na buty
60 x 105 x 31 cm

dostępne kolory: 

MASZ MNIEJ, CZY WIĘCEJ 

MIEJSCA NA MEBLE CLARO?

Ze względu na ograniczenia wynikające z technik drukowania, kolory prezentowane w ulotce mogą odbiegać od rzeczywistych, producent zastrzega sobie prawo 
do zmiany kolorystyki, wymiarów i cen. Meble prezentowane w ulotce sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu. 

biały mat /dąb riviera orzech barcelona / biały mat

167 cm 137 cm 

wzór na dom

KOLEKCJA CLARO

NOWOŚĆ

Meble z tej kolekcji zostały zaprojektowane przez 


