THE

record collector

med plats for 1.200

st

vinylskivor

RECORD COLLECTOR är en skivmöbel utvecklad av det svenska
företaget République Modèle Le Monde.

THE

Möbeln består av tre fristående moduler som alla passar in i varandra.
Tillsammans bildar de tre modulerna en förvaringslösning för hela din
skivsamling. Varje modul har inbyggda polyurethanhjul på kullager.
Det innebär mycket god rullförmåga oavsett underlag eller belastning. Hjulen är också skonsamma mot alla typer av golv.
Smart design är nyckeln till att hela 1.200 st LP-skivor ryms på en yta
mindre än 0,7 kvadratmeter. Maximalt med musik på minimal yta med
andra ord. Möbelns flexibilitet och användarvänlighet låter dig överblicka och använda hela din skivsamling på ett sätt som inte tidigare
varit möjligt. Här ser du skivornas titlar framifrån när du bläddrar. Även
specialutgåvor och samlingsboxar ryms. På endast några minuter
skapar du en perfekt ordning i din skivsamling, som just fick nytt liv!
Den praktiska skivmöbeln THE RECORD COLLECTOR finns att köpa hos
din välsorterade vinylhandlare eller hifi-butik.
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République Modèle Le Monde´s skivmöbler tillverkas i Sverige.
Vi tillverkar också hifi-bänkar i samma smarta modulformat som
våra skivmöbler. Eftersom att alla moduler passar in i varandra kan
du kombinera moduler av skivmöbler med moduler av hifi-bänkar,
helt efter eget behov. Standardfärg är halvmatt arkitekt-vit.
Du finner mer information på vår hemsida www.republique.nu

TOPPMODUL:

MITTMODUL:

BOTTENMODUL:

Rymmer ca 500 st LP-skivor

Rymmer ca 375 st LP-skivor

Rymmer ca 375 st LP-skivor

Mått: H 102 cm, B 145 cm, D 45 cm

Mått: H 66 cm, B 126 cm, D 45 cm

Mått: H 30 cm, B 107 cm, D 45 cm
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