SZAFKI I REGAŁY ( koszt wysyłki 30 zł nettoopaczka)
OPIS

MODEL
1.

SPECYFIKACJA

- Korpus wykonany z polakierowanego metalu

Ogółem:

- Kółka z hamulcami

wysokość: 58 cm

- Szuflada wyposażona w organizer (piórnik)

szerokość: 40 cm

- Dolna szuflada umożliwia powieszenie akt

głębokość: 56 cm

CENA PLN

WERSJA WYKOŃCZENIA
- czarny, biały, srebrny

405,69 zł netto
499 zł brutto

- Szuflady zamykane na klucz
ilość w kartonie: 1 szt
wymiary paczki:
58 x 56 x 43 cm
waga brutto 1 szt: 15 kg
KONTENER BIUROWY 324-B/ 324-W/ 324-S

2.

- Korpus wykonany z polakierowanego metalu

Ogółem:

- Kółka z hamulcami

wysokość: 58 cm

- Szuflada wyposażona w organizer (piórnik)

szerokość: 40 cm

- Szuflady zamykane na klucz

głębokość: 56 cm

- czarny, biały, srebrny

405,69 zł netto
499 zł brutto

ilość w kartonie: 1 szt
wymiary paczki:
58 x 56 x 43 cm
waga brutto 1 szt: 15 kg
KONTENER BIUROWY 325-B/ 325-W/ 325-S

3.

- Korpus wykonany z polakierowanego metalu

Ogółem:

- Kółka z hamulcami

wysokość: 48 cm

- Szuflada wyposażona organizer (piórnik)

szerokość: 39 cm

- Szuflady zamykane na klucz

głębokość: 55 cm

- czarny, biały, srebrny

430,08 zł netto
529 zł brutto

ilość w kartonie: 1 szt
wymiary paczki:
57 x 46 x 43 cm
waga brutto 1 szt: 13,5 kg
KONTENER BIUROWY 424-B/ 424-W/ 424-S

4.

- Korpus wykonany z polakierowanego metalu

Ogółem:

- czarny, biały, srebrny

552,03 zł netto

wysokość: 56 cm

- Wysokiej jakości wykończenie pozwala na ustawienie na środku
pomieszczenia

679 zł brutto

szerokość: 39 cm

- Kółka z hamulcami

głębokość: 56 cm

- Szuflada wyposażona w organizer (piórnik)
- Cylindryczny zamek centralny z dwoma kluczami "łamanymi" w zestawie
- Ciche prowadnice kulkowe renomowanej frmy REPON, umożliwiające
całkowity wysuw szuflady poza korpus kontenera

ilość w kartonie: 1 szt
wymiary paczki:
57 x 66 x 40 cm
waga brutto 1 szt: 22 kg

KONTENER RP-04-B/ RP-04-W/ RP-04-S

5.

- Korpus wykonany z polakierowanego metalu

Ogółem:

- Wysokiej jakości wykończenie pozwala na ustawienie na środku
pomieszczenia

wysokość: 56 cm

- Kółka z hamulcami

głębokość: 56 cm

- czarny, biały, srebrny

486,99 zł netto
599 zł brutto

szerokość: 39 cm

- Szuflada wyposażona w organizer (piórnik)
- Cylindryczny zamek centralny z dwoma kluczami "łamanymi" w zestawie

ilość w kartonie: 1 szt

- Ciche prowadnice kulkowe renomowanej frmy REPON, umożliwiające
całkowity wysuw szuflady poza korpus kontenera

wymiary paczki:

- Dolna szuflada z możliwością zawieszenia akt

waga brutto 1 szt: 22 kg

- Korpus wykonany z metalu pomalowanego czarnym, białym lub srebrnym
lakierem proszkowym

Ogółem:

- Wysokiej jakości wykończenie pozwala na ustawienie na środku
pomieszczenia

szerokość: 39 cm

57 x 56 x 40 cm

KONTENER RP-01-B/ RP-01-W/ RP-01-S

6.

głębokość: 56 cm

- Kółka z hamulcami
- Szuflada wyposażona w organizer (piórnik)
- Cylindryczny zamek centralny z dwoma kluczami "łamanymi" w zestawie
- Ciche prowadnice kulkowe renomowanej frmy REPON, umożliwiające
całkowity wysuw szuflady poza korpus kontenera

KONTENER RPH-01-B/ RPH-01-W/ RPH-01-S
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- czarny, biały, srebrny

503,25 zł netto

wysokość: 64 cm

ilość w kartonie: 1 szt
wymiary paczki:
64 x 59 x 41 cm
waga brutto 1 szt: 23 kg

619 zł brutto

OPIS

MODEL
7.

SPECYFIKACJA

- Korpus wykonany z polakierowanego metalu

Ogółem:

- Wysokiej jakości wykończenie pozwala na ustawienie na środku
pomieszczenia

wysokość: 69 cm

- Kółka z hamulcami

głębokość: 56 cm

CENA PLN

WERSJA WYKOŃCZENIA
- czarny, biały, srebrny

486,99 zł netto
599 zł brutto

szerokość: 39 cm

- Szuflady z możliwością zawieszenia akt
- Cylindryczny zamek centralny z dwoma kluczami "łamanymi" w zestawie
- Ciche prowadnice kulkowe renomowanej frmy REPON, umożliwiające
całkowity wysuw szuflady poza korpus kontenera

ilość w kartonie: 1 szt
wymiary paczki:
66 x 59 x 41 cm
waga brutto 1 szt: 22,4 kg

KONTENER RPH-02-B/ RPH-02-W/ RPH-02-S

8.

- Regał wykonany z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk

Ogółem:

- czarny, biały

1 056,10 zł netto

wysokość: 165 cm

1 299 zł brutto

szerokość: 120 cm
głębokość: 40 cm

UWAGA - Indywidualny koszt przesyłki:
Wysyłka palety z 1 szt. regału 90 zł netto.

ilość w kartonie: 1 szt

Możliwość dołączenia do przesyłki kolejnych produktów,

wymiary paczki:

ustalana indywidualnie po wcześniejszym kontakcie z handlowcem.

128 x 47 x 35 cm
waga brutto 1 szt: 43 kg

PISA (CTS-006)

9.

- biały stelaż, białe szkło

1 129,27 zł netto

- biały stelaż, czarne szkło

1 389 zł brutto

- Boki regału wykonane z metalu, w całości lakierowane

Ogółem:

- Regał wyposażony jest w szklane, białe lub czarne półki ( 6 szt); szkło
hartowane o grubości 5 mm

wysokość: 195 cm

- Możliwość łączenia segmentów regału

głębokość: 36 cm

- Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja

max obciążenie półki:
15 kg

- czarny stelaż, białe szkło

Wymiary profilu bocznego:

ilość w kartonie: 1 szt

- czarny stelaż, czarne szkło

Szerokość - 2 cm

wymiary paczki:

Wysokość - 4 cm

197 x 40 x 10 cm

- Nóżki posiadają regulację wysokości

szerokość: 68 cm

waga brutto 1 szt: 31 kg
CENA DOTYCZY JEDNEGO SEGMENTU
DD Z-LINE DIALOG

10.

- Boki regału wykonane z metalu w całości chromowane

Ogółem:

- Regał wyposażony jest w szklane, białe lub czarne półki ( 6 szt); szkło
hartowane o grubości 5 mm

wysokość: 195 cm

- Możliwość łączenia segmentów regału
- Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja

szerokość: 68 cm
głębokość: 36 cm
max obciążenie półki:
15 kg

- Nóżki posiadają regulację wysokości
Wymiary profilu bocznego:

ilość w kartonie: 1 szt

Szerokość - 2 cm
Wysokość - 4 cm

wymiary paczki:
197 x 40 x 10 cm
waga brutto 1 szt: 31 kg

CENA DOTYCZY JEDNEGO SEGMENTU
Z-LINE DIALOG
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- chrom stelaż, białe szkło

1 129,27 zł netto

- chrom stelaż, czarne szkło

1 389 zł brutto

