
 ייצור ישראלי כחול לבן - House design  -מ' מבית  1.60דלתות  2ארון הזזה  

 דגם ארז לייט 

 

 ארון הזזה בעיצוב מרשים שישנה לכם את החדר שינה ויכניס עיצוב חדשני בשילוב איכות גבוהה. ●

 , קל לניקוי. , עמיד לעשרות שניםAnti Scratchאיכותי בעל תו תקן ארופאי מחמיר,  MDF  -הארון עשוי מ  ●

מדפים ומוט לתליה עם אפשרות לשנות את מקום המדפים כדי לנצל את מקום האחסון  6תכולה פנימית:   ●

 שלכם בצורה מקסימלית ומודולרית.

 אבזור חיצוני: מגיע עם סט אלומניום מלא הכולל: צוקל עליון צוקל תחתון, כיסוי דפנות ידיות ומסילות אלומניום. ●

 ים אשר מקנים לדלתות נסיעה קלה וחלקה לאורך שנים.פרזול איכותי וגלגל ●

 

 

 תוספות ושדרוגים אפשריים לתיאום ישירות מול בית העסק : 

 

 *אפשרות לשילוב זכוכית דקורטיבית.

 *אפשרות לתוספת דלת מראה

 *אפשרות לזוג מגירות פנימיות 

 *אפשרות לשינויי מידה והתאמה אישית 

 הארון נשארת.  *בחירת צבע לארון אפשרית, מסגרת

 

    077-2699761 -במספר  House design**כלל השינויים בתיאום מול שירות הלקוחות של 

  

 מידות:  

 ס"מ 230גובה:  ●

 ס"מ  160רוחב:  ●

 ס"מ 60עומק:  ●

          

 שעומד בתקנים המחמירים ביותר! כחול לבןייצור  

 

 הארון הם אקולוגיים שייצורם אינו פוגע באיכות הסביבה.כחלק מחשיבה "ירוקה" על איכות הסביבה, לוחות העץ של 

 

 

 ,House Design שנה. 30אנו מייצרים רהיטים כבר במשך 

,House Design .מתמחים בחדרי שינה, חדרי נוער וארונות הזזה ופתיחה 

אם הרהיטים שלנו מיוצרים בטכנולוגיה המתקדמת ביותר, הרהיטים מורכבים מחומרים שנבחרו בקפידה בהת

 לסטנדרטים הגבוהים של הלקוחות שלנו.

החומרים העומדים בתקן הישראלי, ובתקנים האירופאים המחמירים ביותר, כל הרהיטים שלנו עוברים הליך בקרת איכות 

 בטרם יציאתם אל הלקוח.

,House Design חבי חנויות בר 170משתמשים בפרזול גרמני, מייצרים ומספקים רהיטים עבור קהל לקוחות רחב ו

 הארץ אספקה סיטונאית לכל יעד בארץ.

  

  

  

  ט.ל.ח.

 במידות. 2%* תיתכן סטייה של עד 



 לקומה.₪  50בהעמסה ידנית תהיה תוספת של  3* מעל קומה 

 * על המזמין חלה האחריות לבדוק את אפשרות הכנסת המוצר לביתו על פי מידות המערכת באתר.

 חיצוניים או פירוק והרכבה של המוצר אחריות חלה על הלקוח* בכל מקרה של צורך בשרותי מנוף 

 בתשלום ישירות למוביל. -הובלה והרכבה לאזורים שמקריית שמונה בצפון ועד לבאר שבע שבדרום 

 הזמנה לאזורים שמדרום לבאר שבע ומעבר לקו הירוק מתבצעים באיסוף עצמי בלבד.

 

 

 

 פרטי איסוף עצמי

 .  13קריית ביאליק ,רחוב החרושת 

  077-2699761טלפון לתיאום  

 

 

 

 

 

 

 

 


