Idealny regał dla każdego z domowników
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Twoja kolekcja książek powiększa się z roku na rok, a może chcesz wyeksponować swoje
kolekcjonerskie figurki, zastawę lub inne rzeczy, które są dla ciebie bezcenne? Regały to
doskonały pomysł na mniejszą biblioteczkę i miejsce na przechowywanie wielu domowych
rzeczy. Wiesz o tym, że nie muszą to być wyłącznie modele otwarte?

Regały otwarte nie tylko dla mola książkowego
Regały w takim miejscu jak BRW.pl są zaprojektowane z myślą o różnych potrzebach – wygodnym
przechowywaniu rzeczy w salonie, sypialni, pokoju dziecka, a także w domowej biblioteczce. Każdy
typ mebla skrzyniowego ma swoją specjalną rolę.
Regały otwarte z pewnością zdobędą serce każdego mola książkowego, który chce wygodnie ustawić
swoje książki w salonie lub w domowym gabinecie. Nie jest jednak powiedziane, że to jego jedyne
przeznaczenie! Regały z półkami mogą eksponować rodzinne pamiątki, nagrody z turniejów,
branżową prasę, a nawet segregatory. Ich mnogość zastosowań sprawia, że są chętnie wybierane do
wielu wnętrz.
Co musisz o nich wiedzieć? Jak podczas wyboru każdego mebla, zwróć uwagę na wymiary – powinny

pasować do twojego mieszkania lub domu. Nie martw się nawet tym, że masz skosy – w takich
miejscach jak BRW.pl znajdziesz także niskie regały, idealne do trudnych przestrzeni. Takie meble są
z pewnością lżejsze wizualnie i doskonale sprawdzą się np. w pokoju dziecka.

Regały częściowo zamknięte
Nie jesteś pewny, czy nadążysz ze ścieraniem kurzu i na pewno utrzymasz porządek w regale
otwartym? Kompromisem będzie regał częściowo zamknięty, który posiada otwarte półki na twoje
cenne rzeczy i szafki, w których ukryjesz to, czego nie powinny oglądać spojrzenia domowników, a
szczególnie gości.
Te uniwersalne meble postawisz także w jadalni – wyeksponujesz najlepszą zastawę, a pozostałą
wraz z tekstyliami ukryjesz wygodnie za drzwiczkami.

Regały zamknięte
Regały zamknięte przypominają nieco szafę, jednak niech nie zmyli cię ich wygląd! Po otwarciu
drzwi zobaczysz rzędy półek, które wykorzystasz tak, jak zechcesz! Urządź domową spiżarnię,
miejsce na odzież letnią lub inne rzeczy, które nie znalazły jeszcze swojego miejsca.

Modne regały zawsze znajdą swoje miejsce
Jeśli szukasz regału do salonu, jadalni, a także do pokoju dziecka, zwróć uwagę nie tylko na jego
design, ale szczególnie na jakość wykonania i bezpieczeństwo. To ważne, by meble były solidne i
bezpieczne. Nie wiesz, gdzie szukać? Sprawdź Black Red White – jednego z największych
producentów, któremu zaufało już miliony Polaków!
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