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Pelenkázólap/falipolc 
80*7*60

Kis fiók elem
20*40*20

Fiók elem
40*40*20

(szélesség*mélység*magasság)

Kisszekrény 
40*40*40

Állószekrény 
80*40*180

2 db 40*40*40 elem
2 db40*40*20 fiók
2 db 40*40*120 szekrény

Fantázia polc 
80*40*120

2 db 40*40*40 elem
2 db 20*40*20 fiók
2 db40*40*20 fiók

Keskeny szekrény 
40*40*140

1 db 40*40*80 szekrény
2 db 20*40*20 fiók
1 db40*40*40 elem

Az Animus masszív. 
Bírja a pakolást, tologatást, 
költözést, szerelést...

Babaruhák, játékok, 
könyvek, CD-k vagy 

iskolai cucc?
 Esetleg egy kisebb 

TV, vagy valami 
cserepes virág?

Kellene ajtó vagy 
belső polc?

Kérdezz bátran, az 
Animus választ ad!

A törtfehér színű ajtós  
elemek akár a nappali-

ban vagy egy otthonos 
irodában is megállják 

a helyüket. De azért 
egy kis bolondságról 

ne mondj le az elemek 
összeválogatásakor!

A kollekció mérete: 
120*40*140

Ágyvég elem
85*2*75
85*2*50

Íróasztal lábazat 
60*2*75

Közepes szekrény 
40*40*80

Nagyszekrény 
40*40*120

Az Animus bázis elemekhez számos további kiegészítőt is kínálunk!

Szekrénysor 
3 db keskeny 
szekrényből
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Az Animus egy átgondoltan megtervezett bútorelem család 

a vidámságot, változatosságot, és célszerűséget szerető  fiatalok számára.

Elemei egyenként is megvásárolhatók, így tetszőleges forma- és 

színkombinációban valósíthatod meg lakberendezési elképzeléseidet. 

Ha kíváncsi vagy, milyen bútorokat raknánk össze mi az Animusból, 

nézd meg a honlapunkon!

Az Animussal könnyen hobbi-lakberendezővé 

válik az ember!

Ha már nem kell a 

pelenkázólap, vegyél bele 

még két elemet, és akaszd fel 

a falra. Ideális tárolóhelyed 

lesz mindenféle apróságok, 

dísztárgyak áttekinthető 

tárolására!

Alakítsd át a komódot is, 

amit addig pelenkázásra 

és a babaholmik tárolására 

használtál. A gyerek imádni 

fogja!

Ez a heverő korábban  

a komód volt!

Az Animusban épp 

az a jó, hogy az elemek 

ügyes variálásával szinte 

bármilyen bútordarabot 

ki tudsz alakítani. A hi-

ányzó elemeket bármikor 

megveheted külön is!!

Ha a baba érkezése az apropó arra, hogy Animust 

vásárolj, nem fogsz csalódni! A bázis elemekhez 

kínálunk hasonló stílusú babaágyat is.Babaágy
124*65*88

3 db 40*40*20 fiók
2 db 60*24*20 polc
1 db Animus babaágy
2 db színes oldaldekor

Komód pelenkázóval 
80*60*107

4 db 40*40*40 elem
5 db 40*40*20 fiók
4 db 20*20*40 fiók
1 db 80*60*7 keret

Komód pelenkázóval 
80*60*110

4 db 40*40*40 elem
5 db 40*40*20 fiók
2 db 20*40*20 fiók
1 db 80*60*7 keret

Tiniheverő
184*85*75

6 db 40*40*40 elem
4 db 40*40*20 fiók

1 db 85*2*75 ágyvég
1 db 85*2*50 ágyvég

Falipolc
80*7*60

1 db 80*7*60 keret
2 db keretléc


