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- nogi drewno lite bukowe,
- elementy widoczne takie jak boki, panele frontowe, drzwi, fronty szuflad - płyta
wiórowa gr. 19 mm w okleinie naturalnej bukowej,
- nakładki pionowe „pilastry” z frezowaniami ozdobnymi i elementami
ozdobnymi - drewno lite bukowe,
- wąskie płaszczyzny elementów widocznych - obrzeże naturalne bukowe
min.1 mm /promień na krawędzi r = 1 mm,
- blaty gr. min 38 mm - płyta wiórowa z doklejkami z drewna litego bukowego
zaokleinowane okleiną naturalną bukową,
- ściana tylna widoczna - płyta wiórowa gr. min. 19 mm w okleinie naturalnej
bukowej,
- klapa przedłużenie blatu gr. min 38mm - płyta wiórowa z doklejkami z drewna
litego bukowego zaokleinowane okleiną naturalną bukową,
- wykończenie elementów widocznych: bejca (dobrana do istniejacych już drzwi
wejściowych) wykończona lakierem bezbarwnym PU o podwyższonej
odporności na ścieranie,
- połyskowość lakieru zbliżona do istniejących już drzwi wejściowych (mat lub
półmat),
- elementy niewidoczne wewnętrzne typu półki, półka na klawiaturę, przegroda
pionowa, element korpusu szuflady - płyta laminowana gr. 18 mm o dekorze
zbliżonym jak najbardziej do wykończenia zewnętrznego mebla,
- ściana tylna niewidoczna - płyta laminowana gr. 18 mm o dekorze zbliżonym
jak najbardziej do wykończenia zewnętrznego mebla,
- wąskie płaszczyzny w elementach z płyty laminowanej PCV lub ABS o gr.1mm
/ zaokrąglenie r = 1 mm na krawędzi,
- uchwyty dwupunktowe klasyczne pasujace do stylu mebla - sugerowane
wykończenie uchwytów (postarzany mosiądz lub złoto),
- zawiasy drzwi blum lub równoważne,
- prowadnice szuflad blum metabox lub równoważne,
- prowadnia rolkowa blum lub równowane do półki pod klawiaturę,
- zastosować przelotki umożliwiajace łatwe doprowadzenie istalacji elektrycznej
zamki patentowe w szufladach,
- korytko 60x40 elektroinstalacyjne zamontowane pod blatem w niewidocznym
miescu wzdłuż całej długosci blatu ułatwiające rozprowadzenie instalacji
elektryczno-medialnej,
- wspornik składany klapy.

