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Link do produktu: https://sklep.plast-team.pl/koszyk-na-drobiazgi-seoul-xl-szary-p-537.html

Koszyk na drobiazgi SEOUL XL
szary
Cena

7,50 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

5024

Kod EAN

5707672725914

Opis produktu
Organizery SEOUL to nowa edycja naszego popularnego asortymentu koszyków Seulu. Organizery oferują idealne
rozwiązanie do przechowywania wszystkich drobiazgów w łazience, kuchni, biurze lub nawet przedszkolu. Organizery są
dostępne w 4 rozmiarach i różnych kolorach, dzięki czemu spełnione są różne wymagania dotyczące przechowywania.
Otwory w kształcie rombu nadają mu nowoczesny charakter i półprzezroczystość.
Najważniejsze cechy serii Seoul:
Nowoczesny design
Możliwość układania w stosy
Otwory w kształcie rombu
Matowa powierzchnia
Cztery rozmiary
Dostępne cztery kolory
Materiał: PP
Specyfikacja produktu:
Wymiary: L:238 x W:158 x H:100 mm
Art No: 5024
Materiał: PP
Kolor: szaroniebieski

O firmie
Plast Team jest jedną z wiodących firm w Europie, w zakresie produkcji plastikowych produktów domowych w wielu
kategoriach: Magazynowanie, Kuchnia, Sprzątanie, Pranie i DIY.
Firma produkuje ponad 45 milionów artykułów rocznie do ponad 25 krajów. Wspólnym wątkiem we wszystkich kategoriach jest
duński design, który wielokrotnie nagradzany był za minimalistyczny i ponadczasowy design, jakość, unikalne cechy i
funkcjonalność.
W swojej ofercie firma posiada blisko 1000 produktów plastikowych. Szeroka gama asortymentowa mieści się w rozmaitych
kategoriach, między innymi:
* kuchnia - miski do miksowania, dzbanki, cedzaki, suszarki do naczyń, kubki, talerzyki, pojemniki do przechowywania
artykułów sypkich;
* przechowywanie żywności - pojemniki do zamrażania żywności, w wielu różnych rozmiarach i kształtach, pojemniki do
gotowania w kuchenkach mikrofalowych, do przenoszenia i przechowywania ciast, do pieczywa;
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* pralnia - kosze na bieliznę, kosze do magla, wiadra, miski, balie;
* kosze na odpady, przechowywanie - pudła z pokrywami i bez pokryw, skrzynie składane, regały na kółkach, pudła pod łóżko,
* majsterkowanie i ogród - pojemniki magazynowe, organizery, kosze składane, skrzynie ogrodowe.
Na rynku polskim, marka PLAST TEAM, obecna jest nieustannie od ponad 10 lat. Oferta dostosowywana jest do potrzeb
konsumentów, stale poszerzana i ulepszana. Na dzisiejszym, bardzo konkurencyjnym rynku, firma oferuje produkty wysokiej
jakości w przystępnych cenach.
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