SHELFIE – a világ első és egyetlen DIY (do
(dodo-itit-yourself – csináld magad) design bútor
családja megjelent Magyarországon – 2017. július 18
18 .
A SHELFIE egy új polcrendszer, melynek tervezésekor a legfőbb cél az volt, hogy azok a
fiatalok is tudjanak egyéni és különleges kinézetű bútort vásárolni a lakásukba, akik a
design bútorok árát nem tudják vagy nem akarják megfizetni.
A polcok anyaga tömör borovi fenyő, ami három szempontból is óriási előny a műanyag
bevonatú bútorlapokból készült termékekkel szemben: egyrészt természetes anyag,
másrészt nagyon erős és tartós, harmadrészt pedig kellemes erdei fenyő illattal
örvendezteti meg a lakásban élőket.
A natúr felület további nagy előnye a könnyű javíthatóság: a gyermeki műalkotások a
legtöbb esetben radír vagy egy finom csiszolópapír segítségével eltűntethetők a bútorról.

Modern 3D3D-design
A SHELFIE egy építőszekrény jellegű polcrendszer, melynek elemeit
szinte végtelen variációban lehet összeépíteni. A függőleges
tartópanelek mindig keskenyebbek a polcoknál, ez különleges 3D
megjelenést biztosít a kész szekrénynek.
Előre konfigurált polcok és offline konfigurátor
Webáruházunkban több száz különböző méretű és kialakítású előre
konfigurált

polcrendszerből

válogathat.

Kereskedőinknél

a

legérdekesebb és legnépszerűbb polcok egy részét élőben is
megtekintheti. Az internet oldalról letölthető offline konfigurátorral
saját polcrendszerét is megtervezheti. Később online konfigurátor is
rendelkezésre áll majd, mellyel még egyszerűbben tudja saját
elképzeléseit formába önteni.
Praktikus formaterv
Polcaink különleges és egyedi megjelenésének köszönhetően többféle
polcmagasság jön létre, így a könyveket, a DIN A4 dossziékat, a CD-ket
vagy a DVD-ket is a pontosan nekik megfelelő méretű polcra tudja
elhelyezni. Ez biztosítja a falfelület tökéletes helykihasználását.

Könnyen összeszerelhető
A mellékelt szerszámoknak és összeszerelési útmutatónak, illetve
az alkalmazott rögzítési technológiának köszönhetően az
összeszerelés szinte gyerekjáték. Az előre konfigurált polcok is
egyedi igény szerint változtathatók és bővíthetők, sőt később is
átalakíthatók.
Ajtós szekrények is rendelhetők
Egyes polc kombinációk ajtós szekrényekkel is rendelhetők. Az
ajtók a tökéletes látvány biztosítása érdekében fogantyú nélküli,
nyomásra nyíló és záródó rendszerűek.
Rendkívül kedvező ár
Nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy polcrendszereink bárki
számára elérhetőek legyenek. Ezért áraink a legismertebb
bútormárkák áraival is állják a versenyt.

Az itt látható, illetve további fotók nagy méretben letölthetők itt:

http://shelfie.pro/press

A nemzetközi információs internet oldal magyar nyelvű verziója:

http://shelfie.pro/magyar

A magyar internet oldal és webáruház megtalálható ezen a linken:

http://shelfie.hu

Az összes előre konfigurált polc tervrajza megtekinthető itt:

http://shelfie.pro/magyar/polcvalaszto

Bármilyen további felmerülő kérdés esetén hívja a
SHELFIE HOTLINE telefonszámot: +36 (20) 925925-3035
vagy írjon emailt az info@shelfie.pro címre.
A SHELFIE kitalálója, Csocsán Gyula 3 évet dolgozott azon, hogy az eredeti ötletből megvásárolható terméket fejlesszen. A SHELFIE a tervezéstől a
gyártásig teljesen magyar szellemi és anyagi tőkéből jött létre, de nem titkolt cél a nemzetközi bútorpiac meghódítása is.
További műszaki jellegű információk a képek után, a sajtóanyag végén találhatók.

További műszaki jellegű információk a tervezést, a felhasznált anyagokat, az összeszerelést és a rögzítést illetően:
Tervezés:
•
•
•
•
•

a leghosszabb polclap 210 cm-es, a legmagasabb oldalfal elem 3 szintes (azaz 99 cm)
ajtós szekrény jelenleg kizárólag 80 cm széles kétajtós változatban létezik
több ajtós szekrény nem lehet közvetlen egymás mellett
az oldalfal elem végénél (a sarkokon) a vízszintes polclap mindig rázár a függőlegesre (külső csatlakozás)
a vízszintes lapokból minden méretben 3 változat van: külső-külső (pl. “80”), belső-külső (pl. “B80”) vagy belső-belső (pl. “B80B”) a
csatlakozás típusától függően

Felhasznált anyagok:
•
•
•

a SHELFIE polcrendszer minden fa eleme natúr tömör táblásított borovi fenyőből van (kivéve, ha ettől külön kívánságra egyedi
megrendeléssel eltérünk)
a faanyag természeténél fogva polconként más és más mintázatot mutat és idővel érik (sötétedik), illetve nedves környezetben vetemedhet
a polcokat összeszerelés előtt (vagy akár utána is) tetszés szerint lakkozhatja vagy festheti, hogy maximálisan az elképzelése szerinti polc
díszítse a lakását

Összeszerelés:
•
•
•
•
•

a polclapok minden furata gyárilag el van készítve, a felhasználónak csak össze kell csavarozni a szekrényt
minden polcrendszerhez mellékeljük az összeszereléséhez szükséges csavarokat, egy imbusz csavarozó kulcsot, egy imbusz csavarozó bitet
és a fali rögzítéshez szükséges tiplis csavar szetteket
az aszimmetrikus vízszintes polclapok (a 65-ös, a 130-as és a 195-ös polcok) jobbra és balra egyaránt használhatók
a polclapok első oldala minden esetben adott és nem is lehet fordítva beépíteni őket (a furatok helye máshol van)
a polcokat célszerű lentről felfelé, illetve részegységenként összeépíteni (minden előre konfigurált polchoz pontos darab megjelöléssel
ellátott összeépítési utasítást mellékelünk), egyedi tervezésű polcrendszerek esetén szükség szerint személyre szabott segítséget nyújtunk

Rögzítés:
•
•
•

a kész polcrendszereket legalább méterenként 1 db tiplis csavarral a falhoz kell rögzíteni (pl. 3 méter széles szekrényhez 3 db csavaros fali
kötés ajánlott), ez garantálja a kidőlés elleni védelmet
ha a hosszú polcokat nagy terhelésnek szeretné kitenni (pl. könyvekkel telepakolni a Cambridge vagy az Oxford polccsalád középső hosszú
polcát), célszerű a fali rögzítést ezeknél a polcoknál beépíteni, átadva a polc terhelését a falba rögzített csavarnak
a sarok rendszerek két oldala nincs középen összecsavarozva (a két falra rögzített oldal egymást támasztja kidőlés ellen), de igény esetén
faenyvvel összeragaszthatók

