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Kovový stojan na dáždniky
Štýlový stojan na dáždniky vysokej kvality s dekoratívnou perforáciou 
vyrobený z ocele. Ideálny do vstupných priestorov, domácností a kan-
celárií. Objem 28,5 ℓ, výška 620 mm, priemer 260 mm.

Obj. kód Názov Farba Cena €

6 DU3350 01 Kovový stojan na dáždniky čierna 53,90
7 DU3350 23 Kovový stojan na dáždniky strieborná 53,90

Vešiaky, stojan na dáždniky

Podlahový vešiak MAULcaligo
Vysokokvalitný oceľový vešiak je obzvlášť vhodný do prevádzok s vy-
sokou premávkou, ako sú verejné priestory, úrady a  pod. Robustný 
a elegantný oceľový stĺpik s matným čiernym práškovým náterom, ťaž-
ký betónový podklad potiahnutý plastom na zabezpečenie mimoriad-
nej stability. Matný povrch odolný proti poškriabaniu dáždnikom, 8 ve-
šiakov na klobúky a 16 na kabáty z odolného ABS plastu, 4 prídavné 
plastové háčiky pod vešiakmi a 4 háčiky na stojane na dáždniky, stojan 
priemeru 27 cm až na 8 dáždnikov alebo 4 teleskopické dáždniky. Výš-
ka 175 cm, priemer základne 36,5 cm, váha 6 kg. Rýchla a jednoduchá 
montáž. Farba čierna.

Obj. kód Názov Materiál Cena €

1 MA4080 90 Podlahový vešiak MAULcaligo oceľ / drevo 170,–

Vešiak MAUL akrylový
Vešiak v modernom dizajne, ktorý v šatníku vynikne. Kvalitný akrylo-
vý háčik a ramená. Elegantný lesklý čierny alebo biely povrch. Robust-
ný, pri páde sa nerozbije. Vhodný na suchý aj mokrý odev. Veľmi pevný, 
udrží aj ťažké bundy. Rozmery 46 × 19 cm, priemer háčika 4 cm.

Obj. kód Názov Farba MJ Cena €

2 MA4515 02 Vešiak MAUL akrylový biela bal. 5 ks 33,70
3 MA4515 90 Vešiak MAUL akrylový čierna bal. 5 ks 33,70

Vešiak MAUL kovový
Kvalitný oceľový vešiak v matnom čiernom dizajne s ochranným dre-
veným zakončením. Jednoduchá konštrukcia s vysokou stabilitou. Pre 
svoj moderný dekor je vhodný ako vešiak v predsieňach a kancelári-
ách. Robustný, vhodný na suchý aj mokrý odev. Veľmi pevný, udrží aj 
ťažké bundy. Rozmery 46 × 19 cm, priemer háčika 5,5 cm.

Obj. kód Názov Farba MJ Cena €

4 MA4520 90 Vešiak MAUL kovový čierna bal. 5 ks 41,50

Vešiak MAUL drevený
Klasický vešiak na  šaty z  masívneho buku s  otočným kovovým háči-
kom. Vhodný na suchý aj mokrý odev. Veľmi pevný, udrží aj ťažké bun-
dy. Zvlášť vhodný pre tradičné dekorácie alebo do  skríň. Príjemný 
na dotyk. Rozmery 45 × 22 cm, priemer háčika 4 cm.

Obj. kód Názov Farba MJ Cena €

5 MA4533 70 Vešiak MAUL drevený prírodná bal. 8 ks 20,20
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