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Podlahový vešiak MAULgrando
Diskrétny robustný vešiak z ocele na kabáty s premysleným rozložením 
sa hodí do akéhokoľvek prostredia. Ťažký betónový podklad potiah-
nutý plastom zabezpečuje jeho mimoriadnu stabilitu. Matný povrch 
odolný voči poškriabaniu dáždnikom, lesklý stĺpik, 8 kovových vešia-
kov s priskrutkovanými hrotmi z ABS plastu, 4 prídavné plastové háčiky 
pod vešiakmi a 4 háčiky na stojane na dáždniky). Stojan až na 8 dážd-
nikov priemeru 27 cm, priemer základne 36,5 cm. Rýchla a jednoduchá 
montáž. Výška 175 cm, váha 6 kg. Farba čierna.

Obj. kód Názov Materiál Cena €

1 MA4060 90 Podlahový vešiak MAULgrando oceľ / plast 131,–

Podlahový vešiak MAULventus
Moderný dizajnový vešiak na kabáty z ocele s kovovým vzhľadom, kto-
rý dodá atmosféru moderným priestorom, klubom, agentúram, galé-
riám. Vešiaky na kabáty smerujú nahor a vytvárajú päť-úrovňovú fon-
tánu. Ťažký betónový podklad potiahnutý plastom zabezpečuje jeho 
mimoriadnu stabilitu. Matný povrch odolný proti poškriabaniu dážd-
nikom, lesklý stĺpik, 5 priskrutkovaných hrotov priemeru 5,5 cm z odol-
ného ABS plastu, puristický dáždnikový stojan až na  6 dáždnikov 
s okrúhlym akcentom. Výška 188 cm, priemer základne 36,5 cm, váha 
6 kg. Rýchla a jednoduchá montáž. Farba strieborná / čierna.

Obj. kód Názov Materiál Cena €

2 MA4065 96 Podlahový vešiak MAULventus oceľ / plast 106,–

Podlahový vešiak MAULnubis
Robustný oceľový vešiak na  kabáty sa hodí do  každého prostredia. 
Ťažký betónový podklad potiahnutý plastom zabezpečuje jeho mimo-
riadnu stabilitu. Matný povrch odolný proti poškriabaniu dáždnikom, 
lesklý stĺpik, 6 vešiakov na  klobúky, 6 na  kabáty s  priskrutkovanými 
hrotmi z  odolného ABS plastu, 4 prídavné plastové háčiky pod  ve-
šiakmi a  4 háčiky na  stojane na  dáždniky, stojan priemeru 27  cm až 
na  8 dáždnikov alebo 4 teleskopické dáždniky. Výška 176 cm, priemer 
základne 36,5 cm, váha 6 kg. Rýchla a jednoduchá montáž. Farba čierna.

Obj. kód Názov Materiál Cena €

3 MA4070 90 Podlahový vešiak MAULnubis oceľ / plast 141,–

Podlahový vešiak MAULnebula
Elegantný oceľový vešiak na  kabáty je zvlášť vhodný do  priestorov 
s vysokou expozíciou, napr. kaviarne, čakárne a pod. Ťažký betónový 
podklad potiahnutý plastom zabezpečuje jeho mimoriadnu stabilitu. 
Matný povrch odolný proti poškriabaniu dáždnikom, lesklý stĺpik, 6 ve-
šiakov na klobúky, 6 na kabáty s priskrutkovanými hrotmi z odolného 
ABS plastu, 4 prídavné plastové háčiky pod vešiakmi a 4 háčiky na sto-
jane na dáždniky, stojan priemeru 27 cm až na 8 dáždnikov alebo 4 te-
leskopické dáždniky. Výška 176  cm, priemer základne 36,5  cm, váha 
6 kg. Rýchla a jednoduchá montáž. Farba strieborná / čierna.

Obj. kód Názov Materiál Cena €

4 MA4077 96 Podlahový vešiak MAULnebula oceľ / plast 155,–
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