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MEBLE
WILGOCIOODPORNE

Pełne plecy szafek
Plecy szafek są wykonane z tej samej płyty co cały korpus. Dzięki temu szafki są stabilniejsze,
a każdy ich element łącznie z plecami przystosowany jest do warunków panujących w łazience.
Rozwiązanie to, na życzenie klienta, możemy zastosować w przypadku szafek pod umywalkę
(ze wskazaniem otworu na hydraulikę).

Organizery
Do każdej szuflady można dopasować organizery występujące w czterech rodzajach. Organizery
pomagają utrzymać porządek wewnątrz mebli. Wykonane z płyty 10 mm dostępnej
w czterech kolorach dopasowanych do wnętrza szuflady.

Szuflady skrzyniowe
Szuflady można dopasować, wybierając spośród czterech różnych kolorów: biały, szary,
antracyt, brzoza. Płyta, z której wykonane jest wnętrze szuflad ma grubość 16 mm.
W szafkach podumywalkowych wysokie plecy szuflad zapewniają estetyczne zakrycie 
instalacji hydraulicznej.

Łatwy montaż
Do każdego produktu Noclaf dołączony jest szablon do montażu z instrukcją. Szablon
do montażu jest wydrukowany w skali 1:1, dzięki czemu z dokładnością co do milimetra mają
Państwo podane prawidłowe umiejscownienie otworów do zamontowania mebla.
To naprawdę łatwe!

Zawieszki z blokadą bezpieczeństwa
W szafkach wiszących montowane są zawieszki z blokadą przed przypadkowym zrzuceniem szafki.
Zawieszki montowane są w plecach szafek, a wewnątrz estetycznie ukrywane są zaślepką. Zawieszki 
posiadają także łatwą i płynną regulację umożliwiającą wyrównanie poziomu zawieszanego mebla.

System cichego domykania szuflad i drzwiczek
System cichego domykania usprawnia korzystanie z szafki/szuflady poprzez spowolnienie
zamykanego elementu i ciche jego zamknięcie. Dzięki temu eliminowany jest agresywny kontakt
obu elementów szafki, co często wiązało się z szybkim zużyciem mebli w miejscu styku.
Zastosowanie tego systemu zwiększa bezpieczeństwo, a przede wszystkim komfort użytkowania.

Meble wilgocioodporne
Wszystkie meble produkowane w Noclaf są Wilgocioodporne. Jest to możliwe dzięki starannie
dobranym elementom, najnowszej technologii i precyzji wykonania. Połączenie tych trzech cech
zapewnia maksymalną trwałość w trudnych warunkach zwiększonej wilgotności. Pozwala to również
na wykonanie mebli specjalistycznych użytkowanych w profesjonalnych pomieszczeniach.

na etykiecie towarowej przyklejonej do kartonu, w którym znajduje się zamówiony mebel
pod zaślepką z logo Noclaf znajdującą się wewnątrz szafek.

Indywidualny numer produktu otrzymują wszystkie meble wyprodukowane w Noclaf. 
Dla Państwa jest on potwierdzeniem autentyczności produktu. Pozwala również, nawet po wielu 
latach, określić m. in. rodzaj mebla, dekoru, numer zamówienia czy datę jego realizacji.
Indywidualny numer produktu znajduje się:

Firma Noclaf jest producentem Wilgocioodpornych Mebli, który używając nowatorskich technologii 
i oryginalnych rozwiązań jest w stanie spełnić indywidualne oczekiwania Klientów przy zachowaniu 
maksymalnie wysokich standardów jakościowych. Poniżej przedstawiamy listę gwarantów składających
się na Standard Noclaf.

STANDARD NOCLAF


