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Wymarzony domowy warsztat… w szafie?!

Niemal ka?dy z Nas marzy o domowym warsztacie. Niewielu jednak wie, ?e do jego zbudowania
nie potrzeba ani specjalistycznych mebli, ani ogromnej przestrzeni. Wystarczy wizyta w IKEA,
troch? wolnego czasu oraz kreatywno?ci, a marzenie o domowym warsztacie ?atwo si? spe?ni.

Wybierz swoj? idealn? szaf? warsztatow?
Domowy warsztat najlepiej zaplanowa? w przestronnej szafie z du?? przestrzeni? u?ytkow?, która pomie?ci wszystkie potrzebne narz?dzia, a jednocze?nie swoim wygl?dem nie b?dzie zdradza? zawarto?ci i przeznaczenia. Idealnie sprawdzi si? do tego dwuskrzyd?owa szafa PAX, elegancko prezentuj?ca si? nawet w salonie, a ?wietnie zaprojektowane wn?trze sprawi, ?e wszystkie przedmioty b?d? mia?y swoje miejsce.
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Diabe? tkwi w szczegó?ach
Szafa na narz?dzia powinna mie? du?? ilo?? pó?ek, maksymalnie zwi?kszaj?c? przestrze? do
przechowywania. Szaf? PAX mo?na wyposa?y? na przyk?ad w metalowe kosze z prowadnic? z
serii KOMPLEMENT, które ?wietnie sprawdz? si? do przechowywania wszelkiego rodzaju du?ych
narz?dzi, jak cho?by wiertarki czy wyrzynarki. Dzi?ki temu ka?de z nich b?dzie ?atwo dost?pne i
gotowe do u?ycia w dowolnej chwili. Innym doskona?ym rozwi?zaniem jest wysuwana pó?ka z
przegrod?, która pozwoli na oddzielenie i posegregowanie drobnych przedmiotów, takich jak ?ruby
czy gwo?dzie. To z kolei u?atwi poszukiwania, gdy które? z nich b?dzie potrzebne.
Szaf? PAX warto zaopatrzy? równie? w pude?ka, na przyk?ad czarne z serii TJENA, ?wietne do
przechowywania na przyk?ad cz??ci zamiennych do samochodu. Ka?de pude?ko zaopatrzone jest
w papierowy bilecik, który odpowiednio opisany sprawi, ?e ju? nigdy nic si? Nam nie zgubi. Innymi
pude?kami, które idealnie sprawdz? si? w Naszym domowym warsztacie, na przyk?ad do
segregowania ?rubek, nakr?tek czy haczyków, b?d? przezroczyste pude?ka GODMORGON.
Dr??ek w szafie PAX równie? mo?na wykorzysta? do warsztatowych celów. Na wieszakach mog?
wisie? ubrania robocze, dzi?ki czemu, po pierwsze, ?atwo je b?dzie mo?na znale??, a, po drugie,
nie b?d? si? miesza?y z bardziej „cywilnymi” rzeczami.
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Postaw na nietypowe rozwi?zania
A co, je?li w Naszym warsztacie potrzebujemy blatu roboczego? I z tym szafa PAX ?wietnie sobie
radzi. Wystarczy zamontowa? wysuwan? pó?k? z serii KOMPLEMENT o szeroko?ci 100 cm, która
po wysuni?ciu doskonale sprawdzi si? w?a?nie jako roboczy blat. By zapewni? mu dodatkow?
stabilno??, mo?na do niego dokupi? regulowan? nog? ADILS.
Warsztat potrzebuje tak?e ?wiat?a. Do szafy PAX mo?emy dokupi? o?wietlenie rega?owe, daj?ce
?wiat?o z góry, a tak?e listwy ?wietlne pod?wietlaj?ce poszczególne pó?ki – dzi?ki czemu jeszcze
?atwiej b?dziemy mogli znale?? potrzebne Nam rzeczy. Dodatkowo dobrym pomys?em jest
zamontowanie w szafie podwójnego gniazdka z USB z serii UTRUSTA, aby zawsze mie? pod r?k?
dost?p do pr?du.

Warsztat, który pokochaj? nie tylko m??czy?ni
Szafa PAX, cho? kojarzy si? g?ównie z garderob? czy salonem, mo?e by? naprawd? idealnym
domowym meblem warsztatowym. Liczne kolory i rodzaje frontów, a tak?e wielko?ci i rodzaje
korpusów, jakie mamy do wyboru, sprawiaj?, ?e mo?emy ?atwo dopasowa? j? do ka?dego stylu
wn?trza. Dzi?ki temu szafa nie b?dzie si? wyró?nia?, co ukryje j? nie tylko przed ciekawskim
spojrzeniem go?ci, ale przede wszystkim przed surowym okiem ?ony.
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