
MOVIX PRO
Ergonomiczny system  

przechowywania 
do nowoczesnej kuchni 



W dobrym rozplanowaniu stref kuchennych pomoże nam  
szereg pomysłowych rozwiązań. Niezależnie od rodzaju kuchni  
zawsze przydadzą się w niej szuflady typu cargo i cornery,  
które spełniają oczekiwania nawet najbardziej  
wymagających użytkowników.  

strefa zapasów: lodówka i spiżarnia 
strefa przechowywania: szafki na naczynia 
strefa zmywania: zlew, ociekarka, kosz na śmieci
strefa przygotowywania, czyli blaty kuchenne,  
ewentualnie wyspa
strefa gotowania: płyta, wyciąg kuchenny,  
piekarnik, szafki na garnki, patelnie itp. 

Przy projektowaniu funkcjonalnej kuchni często  
wykorzystywana jest koncepcja 5 stref roboczych: 

MOVIX PRO to uniwersalny system do przechowywania 
akcesoriów kuchennych i sposób na pomysłową  
i funkcjonalną przestrzeń. Wpływa na jakość pracy  
w kuchni i podnosi jej ergonomię. 

Pomysłowa 
przestrzeń 

„
Co powiecie na nowoczesne rozwiązania,  

które podniosą komfort w Waszej kuchni?



Kosze  
     cargo

System przechowywania 

MOVIX PRO to przykład  

nowoczesnych i uniwersalnych 

akcesoriów kuchennych.  

W skład kolekcji wchodzą  

funkcjonalne kosze cargo, 

dzięki nim zagospodarujemy 

przestrzenie między dolnymi 

szafkami kuchennymi.  

Cargo to doskonałe miejsce  

na przechowywanie produktów 

typu przyprawy, oleje i oliwy  

oraz zapasów żywności. 

{



 Kosze cargo umożliwiają przechowywanie 

produktów w taki sposób, że sięganie  

po nie jest wygodne i szybkie.  

Wybierając szuflady w stylu cargo,  

zyskujemy na pomysłowej organizacji 

w kuchni –  w końcu „cargo”  

oznacza „ładunek”,  czyli duże zapasy.

W zestawie cztery separatory ułatwiające 

przechowywanie zawartości szuflad. 

Dostępne do rozmiarów 150 mm i 200 mm. 

                  Czym  
wyróżnia się  
                                      cargo? 

 Czy nie wystarczą nam  

standardowe szafki i szuflady? 

wyposażone w matę  
antypoślizgową, zapobiegającą 
przesuwaniu się zawartości kosza 

na prowadnicach z cichym domykiem, 
których żywotność na 60 tys. cykli  
została potwierdzona certyfikatem SGS

seria jest dostępna w dwóch  
uniwersalnych i modnych kolorach:  
chromowym i antracytowym 

pięć szerokości: 
150, 200, 300, 400 i 500 mm

KO-200BO-01 KO-200BO-60

posiadają płaski,  
estetyczny reling

możliwa regulacja frontu  
pionowa i pozioma

KO-150BO-01
150

chrom

stal

KO-150BO-60 antracyt

KO-200BO-01
200

chrom

KO-200BO-60 antracyt

KO-300BO-01
300

chrom

KO-300BO-60 antracyt

KO-400BO-01
400

chrom

KO-400BO-60 antracyt

KO-500BO-01
500

chrom

KO-500BO-60 antracyt

PB-KO450BO

450 -PB-KO450BO-R1

PB-KO450BO-L1



Magic  
    corner 

W skład serii MOVIX PRO wchodzą także kosze  

typu magic corner do przechowywania  

większej ilości produktów i akcesoriów.  

Do wyboru mamy wariant wysuwany i uchylny.  

Kosz wysuwany daje nam możliwość montażu  

na dwa sposoby: z mocowaniem do frontu lub bez.  

Cornery umożliwiają nam maksymalne  

zoptymalizowanie trudno dostępnych miejsc. 

{



Po co nam cornery? 

wariant uchylny  

zobacz  
montaż

zobacz  
montaż

wariant wysuwany  
{

{

 

Cornery z kolei pozwalają na maksymalną optymalizację  

nieustawnych lub trudno dostępnych miejsc – czyli narożników 

kuchennych. Zyskujemy w ten sposób przestrzeń, która byłaby 

nieużywana. Wykorzystać ją można do przechowywania garnków, 

patelni i sprzętu AGD.   

„

Wyposażone w matę antypoślizgową  
Posiadają płaski, estetyczny reling 
Regulacja położenia koszyków 
Możliwość instalacji oraz regulacji frontu  
Na prowadnicach z cichym domykiem  
Dostępne kolory: chrom i antracyt   

KO-UMC450-01 KO-UMC450-60

KO-WMC450-01 KO-WMC450-60

uchylny KO-UMC450-01 chrom

stal
KO-UMC450-60 antracyt

wysuwany
KO-WMC450-0 chrom

KO-WMC450-60 antracyt



tel.: + 48 22 44 47 272
fax: +48 22 444 75 01

e-mail: info@gtv.com.pl

ul. Przejazdowa 21 
05-800 Pruszków

Polska

zobacz animację 
MOVIX PRO


