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ST E WA R D K Y
GIN SET
Letecký design - mobilný mini bar
pre prémiový GIN

1.678 €
bez DPH

VIete si predstaviť, že u vás doma pristane skutočný lietadlový gastro vozík? Viete, že letecký vozík môže fungovať doma, na terase, pri bazéne,
u vás v kancelárii alebo aj vo vlaku? Mobilný mini bar od Stewardky verzia GIN je určený na dokonalý pôžitok z ginu a potešenie očí. Každý vozík
sa vyrába na základe požiadavky zákazníka - to vytvára originál. Tieto vozíky nie sú repliky, ale skutočné, a sú robené v súlade s celosvetovo
uznávanou normou ATLAS, ktorú používajú okrem iného Lufthansa, SwisAir alebo Emirates. Materiály použité musia spĺňať prísne požiadavky
leteckého priemyslu. Letectvo pramení z éry, keď lietanie bolo čímkoľvek, len nie obyčajným. Cestovanie lietadlom bolo pre väčšinu ľudí niečím
nepredstaviteľným, a predovšetkým aj nedostupným. Piloti boli hrdinovia a odvážlivci súčasne. Založený na detailoch, inšpirovaný leteckou
legendou DC-3. Kombinácia leštených nehrdzavejúcich nerezových plechov, strieborných rámov a viac ako 500 nitov vytvára jeho unikátnu
charakteristiku. V tejto konfigurácií môžete nájsť mobilný bar od Stewardky v štýle takmer zabudnutého štýlu GIN-KOKTEIL

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Vozík: ATLAS Norma, žiadne letové skúsenosti,
úplne nový vozík (v ponuke vieme zabezpečiť aj
používaný/repasovaný)
Materiál: eloxované hliníkový, profil striebro,
leštené plechy z nehrdzavejúcej ocele, nitované
Vonkajšie rozmery: (výška / šírka / hĺbka): 103cm /
30,1cm / 40,4cm
Prázdna hmotnosť: 19 kg
Dvere: uzamykateľné, magneticky otvárateľné
otváranie 270 °
Záves dverí: ľavý (nedá sa zmeniť)
Kolieska: dvojkolesé s ľahkým chodom od
spoločnosti Tente, brzdiace kolečká

DOPLNKY

minibar

storage

coffee

servírovací set

office

wellness

chladnička

stolný futbal

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK
- minibar - poličky sklo/nerez
- storage - úložné zásuvky
- coffee verzia - miesto na kávové kapsule
- servírovací set - drevená doska a poličky
- office verzia (vhodné na dokumenty, šanony...)
- wellness verzia - vhodné na uteráky, krémy alebo
vónne oleje...
- chladnička 18l na nápoje, presklená verzia
- stolný futbal - horná doska horná časť

Tento výrobok je chránený medzinárodným patentom, Superstany sú oficiálny díler pre Slovensko a Českú republiku

