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Pro každou místnost  
ELEMENT SYSTEM najde uplatnění od sklepa 
až po ložnici. 

Pro každý Prostor  
Nezáleží na tvaru místnosti a stropu. S prvky 
ELEMENT SYSTEM efektivně využijete (na 
rozdíl od běžně dostupných regálů) každý 
centimetr prostoru.

snadná montáž  
Nástěnné lišty připevníte během několika 
minut, a pak už jen bez použití nářadí 
umisťujete police a další prvky svojí sestavy. 
Zvládne to každý!

moderní design  
Vzhled, nabídka barev i povrchová úprava 
jsou přizpůsobeny interiérovému použití, a to 
i v ryze obytných místnostech či kancelářích.

Flexibilita  
Rozvržení polic a prvků sestavy lze velmi 
snadno a rychle měnit podle aktuálních 
potřeb, a to bez použití nářadí.

kvalita  
ELEMENT SYSTEM je německý výrobce s více 
než padesátiletou tradicí.

Cena  
Z porovnání s běžně dostupnými regály 
vychází ELEMENT SYSTEM velmi příznivě. 
Napjatý rozpočet při zařizování domácnosti 
vám tedy určitě nezruinuje.

nabídka  
Jako jediní v Česku nabízíme kompletní sorti-
ment tak, abyste mohli naplno využít všech 
možností, které ELEMENT SYSTEM nabízí.

JednoduChé obJednání  
Přehledný e-shop vás provede objednávkou 
a najdete zde i praktické tipy pro návrh svojí  
sestavy a její následnou montáž.

doPrava až k vám  
Všechny komponenty dopravíme 
prostřednictvím přepravní služby přímo k vám 
domů. Nemusíte nic vozit vlastním autem 
z obchodu.
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PřES 1000 PoLožEk SoRTiMENTu doSTuPNých PřES E-ShoP:

10 výhod element sYstemu:
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vytvořte si prostor.
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3 ze 4 domácností nemají dostatek prostoru.
univerzální a flexibilní interiérový regálový a PoliCový systém umožňuje jednoduše vytvořit sestavy přesně podle vašich 
potřeb. Je jedno, zdali chcete uskladnit marmelády a lahve ve sklepě, udělat si pořádek v komoře či prádelně, uklidit si dílnu nebo 
garáž, uložit oblečení do šatny, nebo dokonce netradičním prvkem ozvláštnit obývací pokoj – element sYstem je tu pro vás. 

SkLEPY | koMoRY | GaRÁžE | díLNY | PRÁdELNY | VSTuPNí haLY | ŠaTNY | PŮdY | dĚTSkÉ PokoJE | kuchYNĚ | oBýVací PokoJE | kaNcELÁřE


