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Idealen dizajn ne potrebuje 
več kot 13 milimetrov. 
Vionaro - slim line 
oblikovanje jutrišnjega dne.

Poskrbite, da vas vaše stranke
ne pozabijo. 

Vaš logotip vključimo diskretno,
vendar opazno v elegantno obliko
Vionaro stranic predalov. Izbirate
lahko med trajnim lasersko vgraviranjem,
ki je  odporno proti obrabi, ali pa
dekoritvno ploščico potiskano z vašo
blagovno znamko.To je tanka plastična
sponka razpoložljiva  v treh barvah,
ki se enostavno doda.
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Čista oblika, oblikovanje tanke linije
in najbolj kakovostni materiali – čista eleganca Vionaro
daje pohištvu izjemen videz, tako v kuhinji, dnevni sobi in spalnici.

Vionaro je vir navdiha življenjskih trendov.

Ko odprete inovativni sistem predalov Vionaro,
stojite pred vizijo gibalnega sistema, ki je zaživela.
Dve tanki steni predala iz jekla, hrbet in ličnica spredaj.
To je to, težko si je predstavljati več lahkotnosti in zavestnosti.
To pomeni, da inovativno oblikovanje pohištva znova izumljamo
vsak dan. Čutne površine. Dih jemajoča linearnost.Tehnologija,
ki se je izkazala več milijonkrat. Vionaro enako navdušuje oblikovalce
in končne uporabnike.

Stilsko samozavestna izbira.
Eleganten predal Vionaro je na voljo v snežno beli,
srebrno sivi in grafitni barvi.
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Kompakten in spretno oblikovan.
Pametna rešitev.
Vionaro vsebuje najboljše iz Dynapro-ja.

Spretno pritrjen.

Vodilo za lesene predale in Vionaro
jeklene stranice. Z Dynapro-jem oz.
skrbno preverjena GRASS kakovost vodil, 
v osnovi zasnovana za lesen predal,
nadgrajena na Vionaro.
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Vionaro združuje skrito vodilo s popolnim dizajnom v izredno tanki obliki.
Na ta način je bilo mogoče nadgraditi vodilo Dynapro, dobitnika prestižne
nagrade Red Dot, v večnamensko sistemsko rešitev. V kombinaciji z Vionarom
sinhronizirano vodilo s svojo visoko nosilno zmogljivostjo in nizko raztezno
upornostjo postane idealen sistem predalov za sodobna življenska okolja.
Vionaro združuje funkcionalno tehnologijo s popolno obliko.

Spretno oblikovan do zadnje podrobnosti,
za optimalno udobje uporabe.

VIONARO SISTEM PREDALOV

Z Vionarom je vrhunski sistem gibanja
zaživel v kuhinjah in bivalnih prostorih,
kar je logična posledica nenehnega
razvoja in pionirstva Grass-a.

Inteligentni sprednji pritrdilec 
z izredno stabilnostjo, ki je integriran
v stranico nam omogoča pritrditev
ličnic do višine 780mm in to brez
kakršnihkoli relingov in dodatkov.
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Prefinjeno oblikovan do zadnje podrobnosti.
Za optimalno udobje uporabe.

Naša strast do popolnosti je izražena v
podrobnostih in detajlih.
Stranice predalov je mogoče enostavno 
povezati z dnom predala z edinstvenim 
in patentiranim - GRASS knock-in spike 
technology - brez dodatnega rezkanja.
Enostavna 3D nastavitev v notranjosti 
predala kot tudi nastavitev globine 
zagotavljata optimalno izkušnjo.

Odkrijte vse posebnosti in kvalitete,
ki jih ponuja Vionaro.  
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