
Zatroszcz się o swoje 
rzeczy (i nie szukaj  
ich w popłochu) 

 1 SPRUTTIG wieszak 6,-/10 szt. Wieszak na spodnie, 

spódnicę i koszulę w jednym. Tworzywo polipro-

pylenowe Projekt: Henrik Preutz. S39cm. Czarny 

203.170.79

 2 TURBO wieszak na ubrania, do użytku w domu/

na zewnątrz 149,- Prosty montaż na zatrzaski. 

Kompozyt drewna i tworzywa. Projekt: Marcus 

Arvonen. S117×G59, W148cm. Czarny 401.772.33

 3 KOMPLEMENT wieszak wielofunkcyjny 14,99  

100% polipropylen. S32×W72cm. Biały 603.872.11

 4 BÄSTIS rolka do ubrań 3,- Szybko i bez trudu usuwa 

sierść, kurz i meszek z ubrań, mebli tapicerowanych 

i foteli samochodowych. Zawiera: 40 arkuszy, łącz-

na długość 7,5 m. Tworzywo polipropylenowe, pa-

pier. D22cm. Szary 904.256.26

 5 MURVEL organizer na buty 5,- Tworzywo polipropy-

lenowe. S14×G24, W14cm. Szary 204.348.32

 6 SKUBB pudełko na buty 39,99/4 szt. Mocowanie 

na rzep ułatwia otwieranie i zamykanie pudełka. 

Pasuje do obudowy szafy PAX o głębokości 35 cm. 

Tkanina: 100% poliester. S22×G34, W16cm. Biały 

901.863.91

 7 PLURING pokrowiec na ubrania, 3 szt. 9,- Rozmiary: 

2 szt. 60x105cm i 1 szt. 60x130cm. 100% tworzywo 

polietylenowe. Przezroczysty biały 102.872.52

 8 SKUBB pojemnik na ubrania/pościel 29,99 

Pojemnik można wsunąć pod łóżko – to idealne 

miejsce do przechowywania dodatkowej pościeli, 

poduszek czy poszewek. Pasuje do obudowy szafy 

PAX 75x58 cm. Tkanina: 100% poliester. S69×G55, 

W19cm. Biały 902.949.89
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Susz, wietrz lub przechowuj swoje ubrania 

na szerokim wieszaku TURBO, który możesz 

ustawić w domu albo na zewnątrz.

Zaprowadź idealny porządek wśród swoich 

szali, pasków lub krawatów za pomocą  

wielofunkcyjnego wieszaka KOMPLEMENT  

z miejscem na 18 elementów garderoby.

Dzięki organizerom na buty MURVEL twoja 

szafa pomieści ich dwa razy więcej.
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Zabezpiecz swoje ubrania przed kurzem, 

wkładając je do białych, częściowo przezro-

czystych pokrowców PLURING. Sprzedawane 

są w zestawach po trzy.
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