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 Idealne rozwiązanie do przechowywania pudełek,  

który doskonale dopasowuje się do ich kształtu.

 Bez przewracania się i wypadania.

 Znajdź i sięgnij od razu po to, czego potrzebujesz.

 Optymalny przegląd zawartości szuflady. 

KONIEC CHAOSU! Przechowywanie pudełek do żywności 

to na swój sposób ciekawe wyzwanie. Z jednej strony może 

wydawać się to zabawny kłopot, a z drugiej strony bałagan, 

jaki robią w szufladzie jest całkiem duży. Zwłaszcza, że 

różne kształty pudełek absolutnie nie sprzyją uporządkowa-

niu! Poza tym cały czas się przewracają. I w tym momencie 

z pomocą przychodzi system SpaceFlexx, który po mis-

trzowsku rozprawia się z niesfornymi pudełkami.

Przegródki wewnątrz systemu zostały wykonane z oryginal-

nego tworzywa nesttex®, które jest oparte na specjalnym 

zaawansowanym technologicznie materiale, produkowanym 

w Niemczech. Jego orgamną zaletą oprócz elastycznego 

dopasowania się do kształtu pudełek, jest możliwość prania 

w pralce.

ELASTYCZNIE! SpaceFlexx umożliwia to, co dotychczas 

wydawało się nie do opanowania w kuchni. Przechowywanie 

pudełek do żywności zawsze było kuchennym koszmarem, co 

sprawiało, że często się gubiły - zwłaszcza kiedy osobno 

przechowywane były wieczka i pudełka. 

Z nowym, praktycznym rozwiązaniem SpaceFlexx zawsze 

odnajdziesz swoje ulubione pudełko. Zaoszczędzisz też na 

powierzchni przechowywania i unikniesz irytujących sytuacji, 

kiedy wszystkie pojemniki nagle wypadają wprost na Ciebie po 

otwarciu szafki. A jeśli lubisz super porządek w kuchni – możesz 

nawet poukładać je według kształtów, wielkości lub kolorów. 

Komplet SpaceFlexx
składający się z:

1 ramka

5 elastycznych podziałów nesttex®

Nr art.B x T x H 

B* T

H

System SpaceFlexx składa się z bocznych ramek i wewnętrznych, elastycznych przegródek, które dopasowują się kształtem do prze-

chowywanych pudełek i pojemników. Całą konstrukcję należy zbudować z poszczególnych elementów i dopasować do wielkości 

szuflady. SpaceFlexx ma dwustopniową regulację szerokości: 472 lub 520 mm i pasuje do szuflad o szerokości frontu od min. 600 mm.  

System jest niesłychanie praktyczny i zachwyca optymalnym wykorzystaniem przestrzeni wewnątrz szuflady. 




