
Strona 1

MODEL OPIS SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA CENA PLN
1.  - Okrągły blat wykonany z tworzywa sztucznego (ABS) Ogółem:

 - Blat umieszczona na stalowej nodze zakończonej stopą o średnicy 45 cm wysokość:  72 cm

 - Noga oraz podstawa są w całości chromowane średnica: 60 cm

max obciążenie: 30 kg,    

UWAGA - Indywidualny koszt przesyłki:
Wysyłka paczki za 20 zł netto ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

62 x 62 x 20 cm

waga brutto 1 szt:  8 kg

BISTRO (3-04A)
2. Ogółem:  - biały

wysokość:  76 cm

szerokość: 160-200 cm

Grubość blatu - 4 cm głębokość: 90 cm

1 szt. - 2 paczki

Blat 167 x 97 x 17 cm
waga brutto 1 szt:  50 kg

Nogi 87 x 28 x 16 cm

waga brutto 1 szt:  8 kg

HELENA-DT WYSYŁKA NA PALECIE

3.  - Rozkładany stół, szklany blat ( grubość 8 mm) pokryty ceramiką (3 mm) Ogółem:  - szary

 - Rama stołu wykonana z metalu lakierowanego proszkowo wysokość:  76 cm

szerokość: 120-180 cm

głębokość: 85 cm

1 szt. - 2 paczki

Blat: 129 x 94 x 16 cm

waga brutto 1 szt: 63 kg NOWOŚĆ 2018 !
Konstrukcja:95 x 82 x 8,5 cm

waga brutto 1 szt: 16,3kg

LUNA WYSYŁKA NA PALECIE

4.  - Rozkładany stół, blat wykonany z płyty MDF  Ogółem:  - drewniana okleina

 - Rama stołu wykonana z drewna wysokość:  76 cm

szerokość: 160-200 cm

głębokość: 90 cm

wymiary paczki:

Blat: 166 x 96 x 15 cm

waga brutto 1 szt: 41 kg NOWOŚĆ 2018 !

MALMO-DT WYSYŁKA NA PALECIE

5.  - Rozkładany stół, blat wykonany z barwionego na szaro szkła Ogółem:  - szary

 - Nogi wykonane z drewna - dąb wysokość:  75 cm

szerokość: 150-190 cm

głębokość: 90 cm

wymiary paczki:

Blat: 158 x 98 x 16 cm

waga brutto 1 szt: 53 kg NOWOŚĆ 2018 !

MONTANA - DT WYSYŁKA NA PALECIE

6.  - okrągły blat wykonany z tworzywa sztucznego (ABS) Ogółem:

 - blat umieszczona na stalowej nodze zakończonej stopą wysokość: 111 cm

 - noga oraz podstawa (średnica 50 cm) są w całości chromowane średnica: 60 cm

max obciążenie: 30 kg     

UWAGA - Indywidualny koszt przesyłki:
Wysyłka 2 paczek za 25 zł netto 1 szt. - 2 paczki

Blat 62 x 62 x 20 cm

waga brutto 1 szt:  6,9 kg

Noga 101 x 18 x 18 cm

waga brutto 1 szt:  2,2 kg

ROUND (3-04)

STOŁY ( koszt wysyłki 40 zł nettoopaczka)

  - czarny, biały, czerwony, 
beżowy, brązowy, srebrny

210,57 zł netto 

259 zł brutto 

 - Rozkładany stół, blat wykonany z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk, 
nogi wykonane z drewna-jesion

1 543,90 zł netto

1 899 zł brutto 

max obciążenie: 90 kg,              
           30 kg punktowe

1 787,80 zł netto 

2 199 zł brutto

max obciążenie: 90 kg,              
            30 kg punktowe

1 543,90 zł netto

1 899 zł brutto 

max obciążenie: 90 kg,              
                    30 kg punktowe

1 617,07 zł netto 

1 989 zł brutto 

max obciążenie: 90 kg,              
                   30 kg punktowe

 -  czarny, biały, czerwony, 
beżowy, brązowy, srebrny

234,96 zł netto 

289 zł brutto 



Strona 2

MODEL OPIS SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA CENA PLN
7.  - Blat wykonany z hartowanego szkła o grubości 10 mm Ogółem:

wysokość:  76 cm

szerokość: 120 cm

głębokość: 90 cm

1 szt. - 2 paczki

Blat  166 x 97 x 5 cm

waga brutto 1 szt:  38 kg

Nogi 83 x 53 x 15  cm

waga brutto 1 szt:  8 kg

TEXAS PMG WYSYŁKA NA PALECIE

8.  - Blat wykonany z hartowanego szkła o grubości 10 mm Ogółem:

wysokość:  75 cm

średnica: 120 cm

1 szt. - 2 paczki

Blat  126 x 126 x 5 cm

waga brutto 1 szt:  29 kg

Nogi 79 x 52 x 15  cm

waga brutto 1 szt:  6,4 kg

TEXAS RDG WYSYŁKA NA PALECIE

812,20 zł netto
 - Konstrukcja w kolorze czarnym wykonana z metalu polakierowanego 
lakierem proszkowym 999 zł brutto

max obciążenie: 90 kg,              
                       30 kg punktowe

673,98 zł netto 
 - Konstrukcja w kolorze czarnym wykonana z metalu polakierowanego 
lakierem proszkowym 829 zł brutto

max obciążenie: 90 kg,              
                             30 kg 
punktowe


	PL 3 KWARTAŁ 2018

