NYHETER

2-Store
Den nye 2-Store lagringskolleksjonen fra Tiger i matt hvit og matt sort
Tre nye, kompakte og multifunksjonelle oppbevaringsløsninger for badet

Clip On dusjkurv

Dusjkurv & hylle

Shower Caddy

En dusjkurv rundt dusjveggen ...
overraskende og ekstremt funksjonell!

2-Store Clip On dusjkurv for glassvegg
Løsningen gir oppbevaringsplass for flasker og sjampo i
den våte delen, mens håndkle, klokke og telefon har et
trygt sted på den tørre siden av dusjveggen.
Kurven festes på en 6-8mm tykk glassvegg ved bruk av
en sterk klemme. Kurven er laget av plast og har silikonbeskyttelse som forhindrer riper på glasset.

En dusjkurv - to produkter...
kan brukes som hylle eller kurv!
2-Store Vegghengt dusjkurv / dusjhylle
Kurvene er laget av plast, og med et dreneringsspor slik
at vannet renner ut. De er spesiellt enkle å rengjøre da
kurvene festes på en metallplate som er skrudd eller limt
opp på ønsket sted på veggen. Dette betyr at kurvene
enkelt kan tas av og på med et enkelt grep.
TigerFix monteringslim og skruer/pugger medfølger.
Monter flere under eller ved siden av hverandre for å
dekke ditt oppbevaringsbehov.

Shower Caddy - med kurver
som kan justeres i høyden!
2-Store Shower Caddy
Henges på dusjvegger i glass. Opphengskrokene har silikonbeskyttelse som forhindrer riper på glasset og sørger
for at kurven henger stødig.
Kurvene er laget av plast og kan justeres i høyden,
slik at større flasker også får plass.
Krokene på undersiden gir ekstra oppbevaringsmulighet
for svamp eller nal m.m..
Stengene er produsert i rustfritt stål og kombinasjonen
av stål og høykvalitet plast gir et moderne utseende.

Clip On hvit

Clip On sort

Art.nr: 1500310146
Nobb: 57872882

Art.nr: 1500310746
Nobb: 57872897
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Veil. utsalgspris: Kr 799,00 inkl. mva.

Vegghengt hvit

Vegghengt sort

Art.nr: 1500010146
Nobb: 57872844
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Veil. utsalgspris Kr 499,00 inkl. mva.

Shower Caddy hvit
Art.nr: 1500210146
Nobb: 57872863
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Shower Caddy sort
Art.nr: 1500210746
Nobb: 57872878
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Veil. utsalgspris:
Kr 1299,00 inkl. mva.
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Tiger har mottatt prisen
Good Industrial Design 2020
for 2-Store lagringskolleksjonen!
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