
DIANA Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture

DIANA   Szafa DIS-1

Szafa DIANA jest idealnym rozwiązaniem dla 
poszukujących ekonomicznego rozwiązania na 
DOMOWĄ GARDEROBĘ. Modny kolor korpusu 
w połączeniu z możliwością wyboru wersji ko-
lorystycznej frontu sprawiają, że szafa ta ide-
alnie dopełni wystrój każdego wnętrza. Dzięki 
zastosowaniu metalowych prowadnic i uchwy-
tów podwyższających trwałość i estetykę mebla 
DIANA rozwiąże Wasze problemy na wiele lat.

DIANA wardrobe is an ideal solution for those 
who are looking for economical solution of  
a home dressing room. A fashionable colour of 
the furniture body in connection with the pos-
sibility to select a colour version of the front 
make this wardrobe an ideal addition to each 
interior. Thanks to having applied metal guides 
and handles increasing durability and aesthet-
ics of the furniture, DIANA will solve your prob-
lems for many years.

DIANA   Szafa DIS-1

szafa przesuwna Kolory: biały + dąb sonoma
Colours: white + sonoma oak
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Meblowanie na ekranie / Furnishing on the screen
Dla naszych Klientów przygotowaliśmy specjalny program umożliwiający aranżowanie przestrzeni wyrobami firmy Restol. Program jest prosty i intuicyjny w obsłudze, 
zawiera wiele przydatnych funkcji i rozwiązań. Program dostępny jest na stronie internetowej http://restol.com.pl/www/meblowanie.php 

We prepared for our clients a special program that makes it possible to arrange space with Restol products. The program is simple and intuitive in use. It has a lot of 
useful functions and solutions. The program is available on our web site http://restol.com.pl/www/meblowanie.php.

szafa DIS-1
170/210/62,7

półki DIP-2 (2 szt.)/półki DIP-4 (4 szt.)
82,8/1,5/39

Każdą szafę DIANA można zmontować w dwóch wersjach kolorystycznych:
front z białą wkładką lub jednolity w kolorze dąb sonoma

Each DIANA wardrobe may be assembled in two colour versions:
front with a white insert or a homogenous one of sonoma oak colour

W ofercie uzupełniającej zestawy półek

Sets of shelves in a supplementary offer
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SALON MEBLOWY 
ul. Czysta 4

26-600 Radom
 

tel. 048 385 88 93
fax. 048 385 88 94
kom. 790 897 732


