Wishled

Wishled, ev ve iş yerlerinde yaşamınıza şıklık katmasının yanı sıra, kamusal alanlarda da reklam ve
bilgilendirme gibi amaçlarda da kullanılabilir.
Yaşam alanlarınızda seçkin tasarımlarla mimari vizyonunuzu kolaylıkla yansıtırken, eğlenceli
seçeneklerle çocuklarınızın da hayallerini gerçekleştirebilirsiniz.

Wishled uygulama

Aksesuarlar

Wishled’in kolayca değiştirilebilir ön paneli sayesinde,
dilediğiniz zaman süpürgelik profilinizdeki deseni
değiştirip, yaşam alanınıza yenilik katabilirsiniz. Sizin için
seçtiğimiz tasarımlardan birini tercih edin veya size özel
baştan tasarlayalım.

Slim Sürücü Kasa

Teknik detaylar
Materyal:
Yükseklik:
Genişlik: 		
Uzunluk:		

Alüminyum
100 mm
20 mm
2700 mm

Renk seçenekleri
Mat Gümüş
Mat Sarı
Mat Bronz
Mat Inox
Mat Siyah
Parlak Gümüş
Parlak Sarı
Parlak Bronze
Parlak Inox
Parlak Siyah
Krom
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Elektrostatik Ral (Tüm Ral Renkler)

RGB Uzaktan Kumanda
RGB Dokunmatik Panel

Samsung LED Şerit

Whishled panel değiştirme

Paneli çıkarmak için, alt kısmına bastırın ve
paneli yukarı doğru çekin.

Paneli takmak için, alt kısmını profilin tırnaklarına
oturtun ve yukarı kısmından hafifçe bastırın.

Kendi Tasarımını Yükle
veya pek çok hazır tasarımlardan birini seç.

Leather Serisi

Alüminyum Süpürgelik üzerine 1.sınıf suni deri kaplaması ile mekanlarınıza bambaşka bir estetik katmaya hazır olun.
İster bizim oluşturduğumuz katalogdaki renk ve dokulardan seçim yapın yada kombinlemek istediğiniz deri
modelinin görselini veya numunesini bize iletin ve bizde binlerce çeşit renk ve doku alternatifleri arasından aynısını
veya en yakın olanını kaplayarak size sunalım.
Kaplamada kullandığımız suni deri 1. Sınıf olup gerçek deri görünümüne en yakın olandır.
UV ışınlarına karşı renk solması yaşamazsınız aynı zamanda çizilme ve yırtılmalara karşı ekstra dirençlidir.
Kaplanacak Alüminyum süpürgelik olarak kullandığımız LATO modelimiz 83, 100 ve 120 mm olmak üzere üç
farklı yükseklik alternatifinde bulunmaktadır. Dayanıklılığının yanında kolay montajı ve kablo kanalı vazifesi de
görmektedir. Uygulama alanındaki tüm kabloları da içinde gizleme imkanı sunar.
Deri kaplamalı süpürgeliklerimizde tüm köşe ayrıntılarını düşündük. Gerek iç gerek dış köşe dönüşleriniz için krom
kaplama aksesuarlarımız ile köşe birleştirme sorununu ortadan kaldırıyoruz.

Teknik detaylar
Materyal:
Yükseklik:
Genişlik:
Uzunluk:		
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Alüminyum
80, 100, 120 mm
14 mm
2700 mm

Aksesuarlar

Dış Köşe Uygulama

İç Köşe Uygulama

Bitiş Kapak Uygulama

Koleksiyon

