
Strona 1

MODEL OPIS SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA CENA PLN
1.

 - Biurko w całości wykonane z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk Ogółem:  - biały

wysokość:  76 cm

 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja szerokość: 120 cm

głębokość: 60 cm

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

127 x 68 x 17 cm

waga brutto 1 szt:  24 kg

BISE (CTB-030)
2.  - Blat biurka wykonany z płyty MDF, lakierowanej na wysoki połysk Ogółem:  - biały

 - Wbudowane dwie szuflady wysokość:  76 cm

 - Nogi biurka wykonane z chromowanej stali szerokość: 120 cm

 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja głębokość: 60 cm

1 szt.- 2 paczki

wymiary paczki:

Blat 124 x 64 x 26 cm

waga brutto 1 szt:  22 kg

Boki 63 x 57 x 14 cm

BORA BIAŁE (CTB-009-0) waga brutto 1 szt:  4 kg
3.  - Blat biurka wykonany z płyty MDF w kolorze dąb sonoma Ogółem:  - dąb sonoma

 - Wbudowane dwie szuflady wysokość:  76 cm

 - Nogi biurka wykonane z chromowanej stali. szerokość: 120 cm

 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja. głębokość: 60 cm

1 szt.- 2 paczki

wymiary paczki:

Blat 124 x 64 x 26 cm

waga brutto 1 szt:  22 kg

Boki 63 x 57 x 14 cm

BORA DĄB SONOMA (CTB-009-3) waga brutto 1 szt:  4 kg
4-5.  - Blat biurka to czarne lub białe hartowane szkło o grubości 8 mm Ogółem:  - biały stelaż, biały blat Main Desk

wysokość:  73 cm

szerokość: 122/152 cm  - biały stelaż, czarny blat

 - Podstawa metalowa w całości lakierowana na biało lub czarno głębokość: 76 cm

 - Nóżki posiadają regulację wysokości  - czarny stelaż, biały blat

 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja Computer Desk
 - Szerokość - Computer Desk 122 cm/Main Desk 152 cm 1 szt.- 3 paczki  - czarny stelaż, czarny blat

Blat 150 x 80 x 4 cm

waga brutto 1 szt:  24 kg

Boki 80 x 82 x 9 cm

waga brutto 1 szt: 10 kg

Sztangi 157 x 18 x 4 cm

DD Z-LINE waga brutto 1 szt: 10 kg
6-7.  - Element łączący biurka serii DD Z-Line Ogółem:  - biały stelaż, biały blat

 - Konstrukcja z metalu lakierowanego na biało lub czarno wysokość:  73 cm

 - Blat z hartowanego białego lub czarnego szkła o grubości 8 mm głębokość: 76 cm  - biały stelaż, czarny blat

 - czarny stelaż, biały blat

 - czarny stelaż, czarny blat

DD Z-LINE CORNER
8.  - Szafka wykonana z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk. Ogółem biurko:  - czarny

 - Blat biurka wykonany z hartowanego czarnego szkła o grubości 10 mm wysokość:  76 cm
 - Noga biurka wykonana z lakierowanej stali. szerokość: 120 cm

 - Waga 81 kg głębokość: 60 cm
Parametry techniczne, szafka:

Głębokość – 42 cm

Szerokość – 120 cm 1 szt. - 3 paczki

Wysokość – 61 cm Blat 128 x 66 x 6 cm

waga brutto 1 szt:  22 kg

Boki 85 x 66 x 12 cm

waga brutto 1 szt: 11 kg

Szafka: 127 x 51 x 20 cm

waga brutto 1 szt: 48 kg

MARIN (TCD-1300) WYSYŁKA NA PALECIE

BIURKA ( koszt wysyłki 25 zł netto/paczka)

698,37 zł netto

859 zł brutto

max obciążenie: 120 kg,            
             40 kg punktowe

812,20 zł netto

999 zł brutto 

max obciążenie: 120 kg,            
                       40 kg punktowe

755,28 zł netto 

929 zł brutto

max obciążenie: 120 kg,            
              40 kg punktowe

 - Szklany blat umieszczona jest na gumowych elementach, które zapobiegają 
przesuwaniu się i drganiu

1 186,18 zł netto 

1 459 zł brutto 

max obciążenie: 120 kg,            
                    40 kg punktowe

1 113,01 zł netto 

1 369 zł brutto 

373,17 zł netto 

459 zł brutto 

1 218,70 zł netto 

1 499 zł brutto

max obciążenie: 120 kg,            
                 40 kg punktowe



Strona 2

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

 - Szafka wykonana z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk wysokość:  75 cm

 - Noga wykonana ze szczotkowanej stali szerokość: 120 cm

głębokość: 55 cm

1 szt. - 1 paczka

UWAGA - Indywidualny koszt przesyłki: ilość w kartonie: 1 szt

Wysyłka palety z 1 szt. biurka to 90 zł netto wymiary paczki:

Możliwość dołączenia do przesyłki kolejnych produktów, 129 x 63 x 19 cm

 ustalana indywidualnie po wcześniejszym kontakcie z handlowcem. waga brutto 1 szt:  25 kg

SECA (CTB-008)

10.  - Blat biurka wykonany z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk Ogółem:  - biały  

 - Nogi biurka wykonane z chromowanej stali wysokość:  76 cm

 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja szerokość: 120 cm

głębokość: 60 cm

1 szt. - 2 paczki

Blat 124 x 64 x 19 cm

waga brutto 1 szt:  34 kg

Boki 74 x 58 x 12 cm

waga brutto 1 szt:  4,3 kg

SOLANO (CTB-011-0)
11.  - Biurko wykonane z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk Ogółem:  - biały  

wysokość:  76 cm
Parametry techniczne szafki:

szerokość: 120 cm

Głębokość – 42 cm głębokość: 60 cm

Szerokość – 120 cm

Wysokość – 61 cm

1 szt. - 2 paczki

wymiary paczki:

Blat 128 x 68 x 16 cm

waga brutto 1 szt:  24 kg

Szafka 127 x 50 x 20 cm

waga brutto 1 szt:  48 kg

TIVANO (CTB-020) WYSYŁKA NA PALECIE

12-13.  - Blat biurka to czarne lub białe hartowane szkło o grubości 8 mm Ogółem:  - chrom stelaż, biały blat Main Desk
wysokość:  73 cm

szerokość: 122/152 cm  -chrom stelaż, czarny blat 

 - Podstawa metalowa w całości chromowana głębokość: 76 cm

 - Nóżki posiadają regulację wysokości

 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja Computer Desk
 - Szerokość - Computer Desk 122 cm/Main Desk 152 cm 1 szt. - 3 paczki

Blat 150 x 80 x 4 cm

waga brutto 1 szt:  24 kg

Boki 80 x 82 x 9 cm

waga brutto 1 szt: 10 kg

Sztangi 157 x 18 x 4 cm

BIURKO Z-LINE waga brutto 1 szt: 10 kg
14.  - Element łączący biurka serii Z-Line Ogółem:  - chrom stelaż, biały blat 

 - Konstrukcja z chromowanego metalu wysokość:  73 cm

 - Blat z hartowanego szkła o grubości 8 mm głębokość: 76 cm  -chrom stelaż, czarny blat 

Z-LINE CORNER
15.  - Blat biurka wykonany z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk Ogółem:  - biał, czarny 

 - Wbudowana szuflada wysokość:  76 cm

 - Nogi biurka wykonane z chromowanej stali szerokość: 120 cm

 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja głębokość: 55 cm

1 szt. - 2 paczki

Blat 124 x 59 x 16 cm

waga brutto 1 szt:  19 kg

Boki 68 x 56 x 15 cm

waga brutto 1 szt:  4,5 kg

ZEFIR (CTB-007-0)

812,20 zł netto 

999 zł brutto 

max obciążenie: 120 kg,            
                  40 kg punktowe

812,20 zł netto 

999 zł brutto 

max obciążenie: 120 kg,            
                   40 kg punktowe

1 787,80 zł netto 

2 199 zł brutto 

max obciążenie: 120 kg,            
                    40 kg punktowe

 - Szklany blat umieszczona jest na gumowych elementach, które zapobiegają 
przesuwaniu się i drganiu

1 186,18 zł netto 

1 459 zł brutto 

max obciążenie: 120 kg,            
                   40 kg punktowe

1 113,01 zł netto 

1 369 zł brutto 

373,17 zł netto 

459 zł brutto

812,20 zł netto

999 zł brutto

max obciążenie: 120 kg,            
                       40 kg punktowe
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