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Link do produktu: https://www.mebledlabiur.pl/biurko-proste-flexus-elektryczna-regulacja-wysokosci-1600x800-mm-bialy-ajprodukty-p-10573.html

Biurko proste FLEXUS,
elektryczna regulacja
wysokości, 1600x800
mm, biały AJ Produkty
Cena brutto

2 089,77 zł

Cena netto

1 699,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AJ_152813

Producent

AJ Produkty

Opis produktu
Wysokiej jakości elektrycznie regulowane biurko z przepustami kablowymi, ramą w kształcie litery T bez belki poprzecznej,
prostokątnymi nogami oraz regulowanymi stopkami. Wyposażone w mocny napęd.
Więcej informacji o produkcie
Praca w pozycji stojącej przez kilka godzin dziennie to korzyść dla zdrowia i sylwetki! Zapewnij sobie i swoim
współpracownikom wysoki poziom ergonomii dzięki naszemu wysokiej jakości biurku Flexus z elektryczną regulacją wysokości.
Biurko wyposażone w mocny silnik elektryczny zapewniający szybką i płynną regulację wysokości blatu. Jednym naciśnieciem
przycisku dostosujesz wysokość biurka oraz szybko zmienisz pozycję pracy z siedzącej na stojącą. Biurko z elektryczną
regulacją wysokości z serii Flexus umożliwia wybór pomiędzy rozprostowaniem nóg a wygodną pozycją siedzącą podczas
pracy biurowej. Dokup ergonomiczną matę dającą komfort i podparcie podczas pracy na stojąco. Prosty blat wykonany z
laminatu zapewnia gładką, twardą powierzchnię odporną na zadrapania i łatwą do wyczyszczenia. Dwa przepusty kablowe
pomagają pozbyć się plątaniny kabli na stanowisku pracy. Nasze biurko wyposażyliśmy w wytrzymałą stalową ramę
lakierowaną proszkowo na kolor szary. Rama nie posiada belki poprzecznej, dzięki czemu zapewnia dużo miejsca na nogi pod
blatem, bez utraty stabilności. Regulowane stopki biurka pozwalają łatwo wypoziomować biurko na nierównym podłożu.
Maksymalne równomierne obciążenie blatu wynosi 100 kg, co pozwala ustawić na blacie sprzęt komputerowy, książki,
dokumenty, przybory biurowe i rzeczy osobiste.

Informacje o produkcie
Długość:
Szerokość:
Minimalna wysokość:
Maksymalna wysokość:
Nośność:
Grubość blatu:
Szybkość unoszenia:
Model:
Kolor blatu:
Kod koloru blatu:
Kolor stelaża:
Kod koloru stelaża:
Materiał blatu:
Materiał podstawy:
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1600 mm , 1200 mm , 1800 mm
800 mm
700 mm
1170 mm
100 kg
22 mm
25 mm/sek
Prostokątny
Biały , Buk , Szary
D 8685 M , D 8902 PR , U 164 PE
Szary
RAL 9006
Laminat
Stal

Podstawa:
Waga:

Regulowane elektrycznie
50,1 kg , 42,9 kg , 43,2 kg , 48 kg , 48,5 kg , 50,5 kg
, 52,1 kg , 52,4 kg
Do montażu
3 lata

Montaż:
Gwarancja:

Dokumenty

Instrukcja montażu
Pielęgnacja i konserwacja
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