
MOVIX PRO
Ергономічна система зберігання  

для сучасної кухні



Щоб ідеально розпланувати простір в кухні,  ми пропонуємо 
Вам ряд нестандартних рішень. Незалежно від типу кухні,  
в ній завжди знадобляться вантажні та кутові шухляди, 
хто і як нею буде користуватись. У кожному типу кухні будуть 
корисні кутові ящики та шухляди тип Cargo, які відповідатимуть  
очікуванням найвимогливіших користувачів.

MOVIX PRO – це універсальна система зберігання  
кухонних аксесуарів та спосіб винахідливо та цікаво 
спланувати простір. Ця система якісно впливає  
на роботу кухні та покращує її ергономіку.

Творчий 
простір 

„Що скажете про сучасні рішення, які 

підвищать комфорт на вашій кухні?

зона запасів: холодильник та спіжарня 
зона зберігання: шухляди для посуду
зона для миття: раковина, сушка для посуду, смітник
зона підготовки, тобто стільниця або кухонний острів
зона приготування їжі: плита, витяжка, духовка,  
шухляди для каструль, сковорідок тощо.

При проєктуванні функціональної кухні часто  
використовується концепція 5 робочих зон:



Ящики 
Cargo

Система зберігання  

MOVIX PRO - це сучасний 

та універсальний кухонний 

аксесуар. До колекції входят 

моделі котрі допоможуть 

облаштувати вузький простір 

між шухлядами на кухні.  

Cargo – чудове місце для 

зберігання таких продуктів,  

як олії та спеції.

{



Шухляди Cargo дозволяють зберігати 
продукти таким чином, аби вам було 
зручно та легко дістатись до них. 
Вибираючи ящики Cargo,  
ви отримуєте вдало  
організований простір  
навколо себе.

У комплект входять чотири сепаратори  

для зручного зберігання вмісту ящиків. 

Доступні в розмірах 150 мм і 200 мм.

   Що  
відрізняє Cargo 

          від інших ящиків?
 Чому нам замало 

стандартних ящиків?

Оснащена протиковзним 
килимком для запобігання  
руху вмісту кошика.

Направляючі оснащені безшумною 
системою закривання з гарантією SGS 
та мають 60 тис. повних циклів.

Серія доступна у двох  
універсальних, трендових  
кольорах: хром та графіт.

П’ять ширин: 
150, 200, 300, 400 i 500 мм

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

Має пласкі  
естетичні бильця. 

Можливе вертикальне  
та горизонтальне 
регулювання .

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 

Серія MOVIX PRO містить просторі  

шухляди Magic Corner. Обирайте  

розширюваний і нахильний варіант.  

Розсувний кошик два способи монтажу:  

з кріпленням до фасадів або без нього.  

У Magic Corner можна зберігати  

кухонні аксесуари, каструлі та сковорідки. 

{



Навіщо нам кутові шухляди? 

Варіант з нахилом

Висувний варіант
{

{

 Magic corner дозволяють нам максимально швидко оптимізувати 

фіксовані або важкодоступні місця, а саме - кути нашої кухні.  

Таким чином, ми звільняємо раніше зайнятий простір.  

Використайте його для зберігання каструль, сковорідок та дрібної 

кухонної техніки.

„

Оснащений протиковзним килимком
Мають пласкі естетичні бильця
Регуляція положення кошиків
Можливість установки та регулювання передньої частини 
На направляючих с тихим замиканням

KO-UMC450-01 KO-UMC450-60

KO-WMC450-01 KO-WMC450-60

Варіант 
похильний

KO-UMC450-01 хром

сталь
KO-UMC450-60 антрацит

Варіант 
висувний

KO-WMC450-0 хром

KO-WMC450-60 антрацит



Переглянь анімацію
MOVIX PRO

gtv_ukraina
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e-mail: info@gtv.com.pl
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