




Κομψότητα

Απλότητα

Προσαρμογή σε πλήθος εφαρμογών 
και λύσεων οργάνωσης. 

Το Linea μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
3 διαφορετικές εκδοχές, με στήριξη 
σε τοίχο LINEA Top ή LINEA Free και 
ως ανεξάρτητη δομή LINEA Wall. 

Εξειρετική απλή συναρμΕξειρετική απλή συναρμολόγηση και 
εφαρμογή, το σύστημα συνδυάζει τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά με τη δυ-
νατότητα προσαρμογής σε πολλα-
πλές λύσεις. 

Όλα τα συστήματα LINEA διαθέτουν 
πατέντα ευρεσιτεχνίας. 

Εξαιρετικά γρήγορη και ευέλικτη 
εφαρμογή. 

Καμία εμφανή τρύπα ή βίδα.

Σε αναμονή για έγκριση 
Πατέντας

Το νέο προϊόν από τη Volpato για το 
χώρο σας. 
3 βασικά χαρακτηριστικά το κάνουν 
να ξεχωρίζει:

Ευελιξία





To LINEA είναι ένα εξαιρετικά 
ευέλικτο προϊόν καλύπτοντας 
κάθε ανάγκη του πελάτη. 
Η ταχύτητα και η απλότητα 
της εφαρμογής είναι τα 
δυνατά του σημεία χάρη στο 
κρυφό σύστημα κλειδώματος. 
ΤΤα κάθετα στοιχεία (χάρη 
στους ειδικούς συνδέ-
σμους)μπορούν να φτιαχτούν 
απευθείας επάνω στοι επιτοί-
χιο πάνελ ή στον τοίχο. (Detail 
1)
Τα οριζόντια ράφια συναρμο-
λογούνται με ένα ειδικό γρή-
γορο σύστημα κλειδώματος, 
το οποίο δεν απαιτεί τη 
χρήση βιδών ή άλλων ορατών 
εξαρτημάτων. (Detail 2)
Το LINEA TOP παρουσιάζει 
την εκδοχή η οποία τοποθε-
τείται ανάμεσα στην επιφά-
νεια και τις αποθηκευτικές 
μονάδες της κουζίνας ώστε 
να εκμεταλλευτείτε και να ορ-
γανώσετε και αυτό το χώρο. 



Το LINEA μπορεί επίσης να 
εφαρμοστεί ως ανεξάρτητη 
δομή, συνδεδεμένο επάνω σε 
σταθερή επιφάνεια. (Detail 5)
ΤΤα εμπρόσθια προφίλ μπο-
ρούν να κοπούν απευθείας 
στο χώρο εφαρμογής, στο 
επιθυμητό ύψος, χωρίς να 
τρυπήσεις τα κάθετα προφίλ, 
και το κλείδωμα πραγματο-
ποιείται απλά , περιστρέφο
ντας το οριζόντιο προφίλ 
(Detail 3) και χρησιμοποιό-
ντας τις ειδικές κρυμμένες 
εσοχές στήριξης. 
Τα κλιπς, όπως και όλη η 
σειρά εξαρτημάτων LINEA, 
μπορούν να τοποθετηθούν 
όταν η κατασκευή έχει ολο-
κληρωθεί (Detail 4). 







Τα ράφια του LINEA είναι 
εξοπλισμένα με εξειδικευμένα 
εξαρτήματα που εγγυώνται τη 
σταθερότητα της κατασκευής 
όπως και την ανεξάρτητη λει-
τουργία τους. (Detail 6-7)
Το «καθαρό» design, η ευελι-
ξία και η εξαιρετική ποιότητα 
κατασκευής κάνουν το LINEA 
μία εξαιρετική επιλογή για να 
το τοποθετήσετε σε διάφορα 
σημεία τους χώρου σας. 





Αξεσουάρ

Κρεμάστρα για ποτήρια Βάση για ρολό κουζίναςΒάση για Tablet



Πλευρική προστασίαΔιπλό καπάκι (μεγάλη διάσταση)Μονό καπάκι (μεγάλη διάσταση)

Διπλό καπάκι (μικρή διάσταση)Μονό καπάκι (μικρή διάσταση)Wall/Top κάθετο προφίλ

Προφίλ κάθετο ελεύθεροΕλέυθερο ΡάφιΠροφίλ κάθετο για Wall/Top

Ράφι για Wall/TopΠροφίλ οριζόντιο εμπρόσθιοΚρεμάστρα

Kit συνδέσμων ραφιών Free

Kit συνδέσμων ραφιών Wall/Top

εξαρτήματα



Inox ζαγρέ ανοδιωμένο

Φυσικό αλουμινίου ζαγρε ανοδιωμένο Μαύρο ζαγρέ ανοδιωμένο








