MELICONI 656112 Torre extra L60
Univerzální mezikus mezi pračku a sušičku s výsuvnou zásuvkou, kompatibilní se všemi
pračkami na trhu o hloubce 45-60cm a sušičkami s předním plněním o hloubce 60cm, 10 let
záruka, Made in Italy, TUV, pevná technopolymerová struktura, bezpečnost zajištěna pásem s
kovovou sponou, 28l výsuvná zásuvka

Univerzální mezikus Meliconi 656112 Torre extra L60
s TUV certifikací a 10 letou zárukou
Univerzální podstavce a mezikusy značky Meliconi mají certifikací TUV, která deklaruje, že
výrobek prošel testováním za účelem ochrany lidí a životního prostředí.proti různým
nebezpečím. Meliconi je tak momentálně první a jediný výrobce,
který disponuje touto certifikací. Díky mimořádné kvalitě (Mady in
Italy) mají mezikusy prodlouženou na 10let záruku.

Ideální řešení pro Vaši domácnost
Máte malou koupelnu nebo nedostatek prostoru pro umístění pračky a sušičky? Nevzdávejte
to a pořiďte si univerzální mezikus Meliconi 656112 Torre Extra L60, který se vkládá mezi
pračku a sušičku, díky čemuž spotřebiče mohou být umístěny přímo na sobě. K dispozici je
praktická výsuvná zásuvka na příslušenství s objemem 28 litrů a nosností 10 kg.

Klíčové vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vhodný pro všechny typy praček a sušiček s hloubkou 45-60 cm
Kvalitně zpracovaný mezikus mezi pračku a sušičku
Vyrobeno v Itálii z vysoce kvalitního a odolného materiálu
Maximální nosnost 250 kg
Protiskluzová hrana
Podložky (s lepicí antivibrační pěnou) mohou být umístěny kdekoli podél konstrukce
Výsuvná zásuvka o objemu 28 l s nosností 10 kg
6m dlouhý bezpečnostní pás s kovovou sponou
10 let záruka

Univerzální použití pro
všechny pračky a
sušičky na trhu
Mezikus je kompatibilní se všemi
pračkami o hloubce 45 - 60 cm a
sušičkami s předním plněním o
hloubce 60 cm. Díky preciznímu
zpracování a pevné
technopolymerové struktuře je
zaručena maximální stabilita a
spolehlivost produktu. Pro rychlou
instalaci je mezikus předmontován.

Garance vysoké kvality
Mezikus od renomované italské značky Meliconi je
vyroben pouze z vysoce kvalitních a ověřených materiálů,
díky čemuž je garantována dlouhá životnost produktu,
což výrobce dokládá poskytnutím 10leté záruky.

Jak instalovat

