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GABLO 
SYSTEM EKSPOZYCJI



AL 16
gablotka  

cukiernicza  
trzypoziomowa

AL 17
gablotka  
cukiernicza

AL 15 M
gablotka  
cukiernicza  
dwupoziomowa

GABLO 
SYSTEM EKSPOZYCJI



wsporniki  
pod półkę,  
szyba piaskowana

Zastosowanie
• sklepy jubilerskie 
• szkoły
• muzea
• stacje paliw
• drogerie
• galerie handlowe
• gabinety lekarskie i stomatologiczne
• salony kosmetyczne i fryzjerskie
• sklepy spożywcze i przemysłowe
• biura

Possible application
• jeweller`s
• schools
• museums
• petrol stations
• chemist`s
• shopping centres
• beautician`s and hairdresser`s salons
• doctor`s and dentist`s surgeries
• grocer`s and multi-supply shops
• offices

łączenie szyb 

zamek  
i prowadnice  

aluminiowe

złączka



AL 12-D AL 12 AL 12-MD

AL 12-M AL 13-D AL 13

AL 13-MD AL 13-M AL 14 AL 14-M

AL 15 AL 15-M AL 16

AL 16-M AL 17 AL 17-M
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Gablotka nadstawka 
z drzwiami Gablotka nadstawka

Gablotka nadstawka 
z drzwiami

Gablotka nadstawka
Gablotka nadstawka 

z drzwiami Gablotka nadstawka

Gablotka nadstawka 
z drzwiami Gablotka nadstawka Gablotka 1-poziomowa Gablotka 1-poziomowa

Gablotka 2-poziomowa Gablotka 2-poziomowa Gablotka 3-poziomowa

Gablotka 3-poziomowa Gablotka Gablotka



GABLO 
SYSTEM EKSPOZYCJI

GABLO to system małych gablot wykonanych wyłącznie ze 
szkła. Dzięki temu pasują nawet do najbardziej stylowych wnętrz 
i doskonale komponują się z innymi systemami meblowymi. 
Prosta konstrukcja oparta na łączeniu ze sobą poszczególnych 
elementów złączkami, ułatwia montaż i demontaż.
Łatwe w utrzymaniu higieny oraz bezpieczne dla żywności.

GABLO is a system of small display cases made entirely of 
glass. Thanks to that they match even the most stylish interiors 
and can be easily combined with other furniture systems.
Its simple structure is based on separate elements joined  
with connectors, which makes assembling and disassembling 
very easy. The system is easy to clean and safe for food.

AL 13 M
gablotka nadstawka
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fabryka mebli

wyposażenie sklepów

wyposażenie gastronomii

chłodnictwo

serwis


