
Porządek w 
szufladach
Zestawy okuć 
do szuflad + wkłady 
na sztućce i maty 
antypoślizgowe
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Jak korzystać z ulotki?

• Wybierz markę* szuflad, które chcesz  
zastosować w swojej kuchni.

• Wybierz model okucia (StrongMax, StrongBox itp.).

• Znajdź kolor ** okuć do szuflad i szerokość korpusu.

• Zamów zestaw okuć do szuflad + wkład na sztućce  
za pomocą odpowiedniego kodu.

• UWAGA: dno i tył szuflady NIE wchodzą w skład zestawu!

Co zyskujesz?
• Kompletny zestaw okuć pod jednym kodem.

• Wkład na sztućce i/lub wykonaną  
na wymiar matę antypoślizgową.

• Lepszą cenę przy zakupie całego zestawu. 

Do tego właśnie służy ta wyjątkowa ulotka ;)

Czemu służy ta 
„jedna z wielu” ulotek?

Kuchnia to miejsce służące do przygotowywania wszel-
kiego rodzaju posiłków. Dlatego powinna być bezpiecz-
na i w pełni funkcjonalna. Na pewno taka nie jest, jeśli 
panuje w niej bałagan, a rzeczy są przechowywane w 
nieuporządkowanych stertach. Zdarza się to często, 
zwłaszcza w szufladach ze sztućcami, nożami i innymi 
drobnymi przedmiotami. A rozwiązanie jest bardzo 
proste! Wystarczy wyposażyć szuflady we wkłady na 

sztućce i przegrody! Trochę Cię w tym wyręczyliśmy. 
Na kolejnych stronach znajdziesz komplety okuć do 
szuflad uzupełnione o odpowiedni wkład na sztućce 
i przegrodę. Nie wspominając już o tym, że wypo-
sażyliśmy wysokie szuflady w maty antypoślizgowe, 
które zapobiegają przesuwaniu się naczyń po gładkiej 
powierzchni dna, a tym samym znacznie zmniejszają 
hałas podczas przesuwania szuflad.

Wkład na sztućce i mata 
antypoślizgowa Kristall czarna.

Na okładce 
wkład na sztućce 

StrongMax.

Wkład na sztućce 
Classico.

Maty an
typoślizgowe Ago-System.

* Strong, Hettich, Blum
** biały, szary (srebrny), antracytowy i czarny

http://www.demos-trade.com
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454342mata Ago-Fiber biała 454343 454344

454336wkład na sztućce Classico antracyt (plastik) 454337 454338

454345 454346 454347

454396wkład na sztućce Classico Kristall czarny (plastik) 454397 454398

454432mata Ago-Kristall czarna 454433 454434

454333wkład na sztućce Classico biały (plastik) 454334 454335

454330wkład na sztućce Classico srebrnoszary (plastik) 454331 454332

454339mata Ago-System srebrna

mata Ago-System antracyt

454340 454341

StrongMax
+ wkład na sztućce / 
mata antypoślizgowa

StrongBox
+ wkład na sztućce

StrongBox
+ mata antypoślizgowa

• Do szuflad o wysokości do 100 mm w skład zestawu wchodzi wkład  
na sztućce, a w przypadku wkładu StrongMax także mata antypoślizgowa.

• Pozostałe wysokości uzupełnione są tylko w matę antypoślizgową.

• Wkłady na sztućce i maty są wykonywane na wymiar.

• Zestaw jest w cenie promocyjnej.

• Kupując zestaw oszczędzasz czas i pieniądze.

• Wkłady na sztućce i maty wykonywane są na wymiar.

• Zestaw jest w cenie promocyjnej.

• Kupując zestaw oszczędzasz czas i pieniądze.

422004wkład na sztućce Classico Kristall czarny (plastik) 89 422005 422006

452690   121 452706 452722

452691   185 452707 452723

452692   249 452708 452724

452689   89 452705 452721

424667wkład na sztućce* + mata antypoślizgowa** 89 424668 424670

421835wkład na sztućce Classico biały (plastik) 89 421836 421837

452686   121 452702 452718

452687   185 452703 452719

452688   249 452704 452720

452685   89 452701 452717

421841wkład na sztućce* + mata antypoślizgowa** 89 421842 421843

452694   121 452710 452726

452695   185 452711 452727

452696   249 452712 452728

452693   89 452709 452725

421838wkład na sztućce* + mata antypoślizgowa** 89 421839 421840

452681   89 452697 452713

452682   121 452698 452714

452683   185 452699 452715

452684   249 452700 452716

454429wkład na sztućce* + mata antypoślizgowa** 89 454430 454431

421832wkład na sztućce Classico Kristall czarny (plastik) 89

*StrongMax (stal nierdzewna), **czarna

*StrongMax (stal nierdzewna), **antracyt

*StrongMax (stal nierdzewna), **biała

*StrongMax (stal nierdzewna), **czarna

421833 421834

Wkłady na sztućce StrongMax i mata antypoślizgowa Ago-System antracytowa.

mata antypoślizgowa 
Ago-Fiber biała

mata antypoślizgowa 
Ago-Kristall czarna

mata antypoślizgowa 
Ago-System antracyt

mata antypoślizgowa 
Ago-Kristall czarna

86

Wysokość 
ścianek 

bocznych

Wysokość 
ścianek 

bocznych

86

500 500500 600
szerokość

800szerokość

Głębokość Głębokość Głębokość
900

szerokość

500 500500 600
szerokość

800szerokość

Głębokość Głębokość Głębokość
900

szerokość
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AvanTech* YOU
+ wkład na sztućce 
OrgaTray 740

InnoTech Atira
+ wkład na sztućce 
OrgaTray 590

• Wkłady na sztućce i maty wykonywane są na wymiar.

• Zestaw jest w cenie promocyjnej.

• Kupując zestaw oszczędzasz czas i pieniądze.

454414 454415 454416

454480

454405 454406 454407

452669 452670 452671

454483 454486 454489

452678 452679 452680

454411 454412 454413

454479

454402 454403 454404

452666 452667 452668

454482 454485 454488

452675 452676 452677

454408 454409 454410

454478

454399 454400 454401

452663 452664 452665

454481 454484 454487

452672 452673 452674

Legrabox M
+ wkład na sztućce  
Ambia-line

Legrabox M
+ wkład na sztućce 
Classico Kristall

Legrabox
+ mata antypoślizgowa

Tandembox Antaro M
+ wkład na sztućce  
Orga-line

Tandembox Antaro M
+ wkład na sztućce Sky

• Wkłady na sztućce i maty wykonywane są na wymiar.

• Zestaw jest w cenie promocyjnej.

• Kupując zestaw oszczędzasz czas i pieniądze.

454725 454726 454727

454734 454735 454736

454728 454729 454730

454737 454738 454739

454722 454723 454724

454731 454732 454733

454746 454747 454748

454755 454756 454757

454743 454744 454745

454752 454753 454754

454740 454741 454742

454749 454750 454751

M

M

M

M

M

K

101

70

C

F

mata Ago-Fiber biała

mata Ago-System antracyt

mata Ago-Kristall czarna

mata Ago-Fiber biała

mata Ago-System antracyt

mata Ago-Kristall czarna

mata Ago-Fiber biała

mata Ago-System antracyt

mata Ago-Kristall czarna

mata Ago-Fiber biała

mata Ago-System antracyt

mata Ago-Kristall czarna

Wkłady na sztućce OrgaTray 740

Wysokość 
ścianek 

bocznych

Wysokość 
ścianek 

bocznych

* Dostępne od kwietnia 2021.
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szerokość
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www.demos-trade.comTchnij życie w swoje meble.

Z nami wszystko  
robi się samo!
Wkłady na sztućce StrongMax

http://www.demos-trade.com

