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W czwartym kwartale 2017 roku firma Komandor wprowadziła do swojej oferty kompletną serię akcesoriów
do szaf i garderób Mocca w modnej grafitowej kolorystyce. W skład kolekcji wchodzi 10 funkcjonalnych
elementów, które pozwolą nie tylko ergonomicznie przechowywać odzież i dodatki, lecz również efektownie
je eksponować.
Szafa to nie tylko drzwi, korpus, szuflady i półki. Dziś myślimy o niej bardziej kompleksowo. Oprócz funkcji
przechowywania i ochrony ubrań przed zniszczeniem czy zabrudzeniem ważny jest komfort jej użytkowania i
estetyka wykonania. Design elementów umeblowania ma szczególna znaczenie w przypadku otwartych
garderób, które pełnią funkcję swoistego przedłużenia sypialni. Do tej pory na rynku można było spotkać
głównie chromowane akcesoria meblowe. Nowa kolekcja Mocca znacznie rozszerza wachlarz możliwości
planowania szaf i garderób z uwzględnieniem luksusowych akcentów wykonanych z wysokiej jakości
anodowanego aluminium, rattanu czy miękkich w dotyku tkanin. Wśród nowych rozwiązań można znaleźć
ponadto niespotykane wcześniej na rynku funkcjonalności, które spełnią wymagania nawet najbardziej
wymagających estetów.
Elegancka definicja funkcjonalności
Kolekcja Mocca składa się z 10 akcesoriów utrzymanych w prestiżowej kolorystyce grafitu i jasnego beżu.
Dzięki swojej oryginalnej barwie idealnie wpiszą się one w każde wnętrze szafy, dodając jej wysmakowanej
elegancji. Konstrukcja organizerów została oparta na zamkniętej ramie aluminiowej z możliwością regulacji
szerokości w tolerancji do 25 mm, co pozwala na ich precyzyjne dopasowanie do modułów szafy. Wysoki
komfort użytkowania zapewniają prowadnice typu quadro z mechanizmem soft-close, który umożliwia ciche i
płynne domykanie elementów wysuwanych. Dodatkową zaletą z punktu widzenia estetyki jest także to, że
wszystkie prowadnice organizerów zostały całkowicie ukryte wewnątrz ramy, dzięki czemu są niewidoczne
po wysunięciu. Designerskie akcesoria z kolekcji Mocca umożliwiają precyzyjne dopasowywanie
funkcjonalności wnętrza szaf do gustów i preferencji użytkowników. Jedna kompletna linia stylistyczna
kolekcji pozwala na kształtowanie spójnej estetycznie przestrzeni, zarówno w strefie dla niej, jak i dla niego.
Akcesoria są uniwersalne i mogą być stosowane we wszystkich systemach zabudowy firmy Komandor.
Segreguj, układaj i baw się stylami
Cała kolekcja Mocca składa się z akcesoriów, takich jak: szuflada wielofunkcyjna do przechowywania
biżuterii, zegarków i drobnych elementów, kosz PVC rattanowy i wykonany z blachy lakierowanej, wieszak
na spodnie, półka na buty, lustro obrotowe, wieszak na krawaty, szuflada na paski i krawaty, wieszak z
pantografem i drążek aluminiowy z nakładką PVC. Na szczególną uwagę zasługują organizery Mocca, które
umożliwiają użytkownikowi precyzyjne układanie akcesoriów według kolorów lub stylów: półka na biżuterię,
szuflada lub wieszak na krawaty oraz szuflada wiklinowa. Szuflada wielofunkcyjna z dwoma pokrywami
służy do przechowywania zegarków, biżuterii i innych drobnych przedmiotów w osobnych przegródkach,
dzięki czemu możemy uchronić drogocenne rzeczy przed zniszczeniem. Oddzielna szuflada na krawaty to
luksusowe rozwiązanie dla niego". Pomysłowość rozwiązania wynika z opcji segregowania krawatów według
kolorystyki czy wzoru. Ekskluzywność wykonania szuflad podkreśla gładki, przyjemny w dotyku,
jasnobeżowy materiał. Obrotowe lustro, subtelnie ukryte we wnętrzu szafy i wysuwane tylko w razie
konieczności to z kolei ciekawa oferta zwłaszcza dla niej". Niespotykanym dotąd na rynku rozwiązaniem jest
również szuflada rattanowa do przechowywania odzieży, której design stanowi ukłon w kierunku nurtu życia
w stylu eko. Ażurowa konstrukcja nie tylko prezentuje się wyjątkowo designersko, lecz również umożliwia
swobodną cyrkulację powietrza, zapewniając dłuższą świeżość przechowywanych w niej ubrań i tkanin.Z taką
kolekcją wnętrze każdej szafy czy garderoby zyska nie tylko niebanalnego i eleganckiego wyglądu, ale na
pewno zyska na funkcjonalności i praktyczności.
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O firmie Komandor:
Od ponad 25 lat firma Komandor dostarcza meble najwyższej jakości, które ze względu na swoją
funkcjonalność, trwałość i stylowe wzornictwo zdobywają coraz szersze grono odbiorców. Firma Komandor
rozpropagowała w Polsce systemy drzwi przesuwnych i jako pierwsza zbudowała dedykowaną sieć ich
sprzedaży, dlatego nazwa Komandor stała się dla wielu synonimem szafy z drzwiami przesuwnymi.
Dziś w bogatej ofercie firmy znajdują się: systemy do zabudowy, szafy, szafy przesuwne, szafy narożne,
garderoby, meble na wymiar, kuchnie na wymiar, drzwi przesuwne, drzwi, składano-przesuwne, drzwi
uchylne, drzwi pod skosem, drzwi podwieszane, łóżka, komody, biurka, biblioteczki, stoliki nocne, akcesoria
do szaf, szafki rtv, stoliki kawowe. Komandor jest obecny w ponad 42 krajach na świecie.
Nagrody i wyróżnienia:
- Diament Meblarstwa 2018 dla systemu ORTO
- Konsumencki Lider Jakości 2017, 2016, 2015, 2013
- Laur Klienta 2017
- Dobry Wzór 2016 dla systemu drzwi Helidor
- Superbrands - Created in Poland 2015/2016 I 2014/2015
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