Atraktívna ponuka Stand Audio stolíkov - demo kusov Art Audio platná od 1.2.2015 *

Foto

Značka
Stand Audio

Model

Pôvodná cena v Aktuálna cena
EUR s DPH
v EUR s DPH

Sphinx / prevedenie wenge - čierne sklo

Elegantný a praktický SPHINX Vám pomôže s uložením prístrojov Audio a domáceho kina, CD alebo DVD. Je veľmi vhodný pre TV prijímače s maximálnym rozmerom uhlopriečky 42”. V
spodnej časti je vybavený plnovýsuvnou zásuvkou s prvotriednym kovaním. Dodáva sa s vodiacimi lištami na uloženie CD, (kapacita 138 CD) alebo bez líšt. SPHINX pôsobí svojim
dizajnom veľmi elegantne. Doporučujeme ho kombinovať s ostatnými produktami ,,Design Line “najmä však so stojanom ATON. Dodáva sa s vrchnou doskou z číreho lešteného skla o
hrúbke 15 mm. Nosnosť vrchnej dosky: 80 kg. Nosnosť vrchnej dosky z čierneho skla: 60 kg. Elegantný a praktický SPHINX Vám pomôže s uložením prístrojov Audio a domáceho kina, CD
alebo DVD. Je veľmi vhodný pre TV prijímače s maximálnym rozmerom uhlopriečky 42”. V spodnej časti je vybavený plnovýsuvnou zásuvkou s prvotriednym kovaním. Dodáva sa s
vodiacimi lištami na uloženie CD, (kapacita 138 CD) alebo bez líšt.
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Compact 3 / Home Line / prevedenie číre sklo -

COMPACT 3 je svojou úložnou plochou najrozmernejším reprezentantom rady COMPACT. Tri police s rozmermi 1200 x 500 mm poskytujú viac ako 1,5 m2 užitočnej plochy pre Vaše
komponenty. Moderné čisté línie ho predurčujú k umiestneniu v každom interiéri. Nosnosť sklenenej police z číreho skla: 70 kg. Nosnosť sklenenej police z čierneho skla: 60 kg.
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1 250 €

Luxor / Design Line / prevedenie čerešna - čierne sklo

Rozmerný LUXOR získava na impozantnosti obzvlášť v kombinácii s veľkou plazmovou / LED obrazovkou. Moderný dizajn čistých línií . Dve leštené pätnásť milimetrov hrubé sklá s
rozmermi 1450 x 500 mm sú uložené na štyroch nohách ktoré rozdeľujú priestor na dve 200 mm poschodia. LUXOR Vám tak poskytuje celkom 1,5 m2 úložnej plochy. Táto osvedčená
konštrukcia prináša okrem elegantnej monumentálnosti i garanciu pevnosti a stability. Nosnosť police: 80 kg. Nosnosť vrchnej dosky z čierneho skla: 60 kg.
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Twin CD / stojany / čerešňa - chróm

TWIN CD sme navrhli ako univerzálny solitér doplňujúci svojím dizajnom a použitými materiálmi všetky výrobky ,,High End Line, Home Line a Design Line”. Užitočná kapacita: 180 ks CD.
Dodáva sa s jedným kusom zarážky v rovnakej povrchovej úprave ako sú nohy stojanu.

Bližšie info na www.standaudio.sk. Produkcia je na Slovensku. Možné zabezpečiť aj iné produkty z ponuky alebo i atypické.

* Jedná sa o demo kusy z predajne Art Audio, všetko vo vynikajúcom stave, s plnou zárukou, iné prevedenia na objednávku. Ponuka platí do vypredania zásob.

