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Σύστημα από ξύλινα ράφια και μεταλλικούς ορθοστάτες. Τέσσερα μεγέθη ράφια και τρία
μεγέθη ορθοστάτες συνδυάζονται σ’ ένα παιχνίδι απεριόριστων συνδυασμών.
Βιβλιοθήκη, διαχωριστικό χώρου, έπιπλο T.V, το σύστημα Fu.Mod.Mod.D έρχεται να καλύψει
όλες τις ανάγκες με τον απόλυτα modular χαρακτήρα του.
Επιπλέον, μια σειρά προσαρτημάτων που συνεχώς εμπλουτίζεται, βιβλιοστάτες, φωτιστικά,
μολυβοθήκες, κάβα κλπ, δίνουν στη σύνθεση ένα διαφορετικό, κάθε φορά, ύφος. Η δυνατότητα
επιλογής ξύλου και χρώματος μεταλλικών στοιχείων την κάνει να ταιριάζει σε κάθε γούστο.
Στην έκθεσή μας υπάρχει μακέτα σε κλίμακα, στην οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε
οποιαδήποτε σύνθεση.

Shelves modular system which, in its basic form, consists of wooden shelves and metallic uprights.
Four sizes of shelves and three of uprights blend in a game of endless combinations.
Bookshelf, room divider, TV furniture, the Fu.Mod.Mod.D system covers with its modular character,
every need.
Furthermore, a constantly growing variety of accessory modules, bookends, lights, pencil cases,
cellar racks, etc, personalize the system with a different look each time. By selecting the type of
wood and the color of the metallic uprights, the shelves system matches every taste.
In our showroom we have a scale model in which we can portray every possible combination.

Aκολουθήστε τα παρακάτω βήματα
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Κατεβάστε τη φόρμα
στον υπολογιστή σας.

Ανοίξτε τη και συμπληρώστε
τις ποσότητες για κάθε module
και τον τύπο ξυλείας.

Σώστε το PDF
και στείλτε το συνημμένο
στο orders@dmod.gr

κατεβάστε το Αcrobat Reader
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΚΟΝΤΡΑ
ΠΛΑΚΕ

ΜΑΣΙΦ
ΠΑΓΚΟΣ
ΔΡΥ

Ράφι (28*90)

35,00

60,00

Ράφι (28*160)

65,00

110,00

Ράφι (28*230)

95,00

160,00

Γωνία (50*50)

70,00

75,00

Γραφείο (65*90)

75,00

130,00

Γραφείο (65*160)

140,00

240,00

Γραφείο (65*230)

190,00

330,00

95,00

110,00

2,00

4,00

Συρτάρι (35*35)
Ξύλινος αντάπτορας

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Ορθοστάτης (24*5*10)

16,00

Ορθοστάτης (24*5*20)

19,00

Ορθοστάτης (24*5*30)

23,00

Ορθοστάτης-Βραχίονας (58*5*10)

24,00

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Φωτιστικό ορθοστάτης (10) με καπέλο

60,00

Φωτιστικό αντάπτορα

55,00

Κάβα (70) μονή σειρά

50,00

Βιβλιοστάτης

12,00

ΤΥΠΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

Κόντρα πλακέ φυσικό
Κόντρα πλακέ γκρι
Κόντρα πλακέ μελί
Μασίφ πάγκος δρυ
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