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SN800/4 szafa
narzędziowa MDB
Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

BKPL_1720_SN800/4

Producent

BakPol

Opis produktu
Więcej informacji o produkcie
Stacjonarne, stylowe biurko jest elementem serii Modulus i łączy ponadczasowy design z nowoczesnymi wymaganiami. Jest
doskonałe dla osób szukających klasycznego biurka o standardowej konstrukcji, ale dostosowanego do wymagań w
nowoczesnych biurach pod kątem trwałości i funkcjonalności. Co więcej, bardzo łatwo dobierzesz i połączysz meble do
przechowywania z serii Modulus z naszej szerokiej oferty i łatwo stworzysz idealny projekt swojego biura. Biurko proste
posiada bardzo wytrzymałą i stabilną ramę w kształcie T. Blat wykonany z trwałego i łatwego w utrzymaniu w czystości
laminatu. Jest to doskonały materiał do nowoczesnego biura, mającego wysokie wymagania dotyczące trwałości i
funkcjonalności. Wybierz pomiędzy kilkoma różnymi kolorami blatów, dopasowując je do pozostałych mebli z serii Modulus.
Skompletuj razem z panelem przednim ze zintegrowanym kanałem kablowym, żeby ukryć przewody oraz listwy zasilające i
zapewnić porządek. Potrzebujesz więcej miejsca do przechowywania? Rozbuduj system Modulus w pionie lub w poziomie,
dodając kolejne moduły. Następnie połącz z półkami, wkładami oraz przegrodami i spersonalizuj biuro! Seria mebli Modulus
jest najbardziej elastyczną i funkcjonalną ofertą mebli biurowych w AJ Produkty. Jest to zarówno nasz autorski projekt, jak i
własna produkcja. Przemyślana funkcjonalność, mnóstwo wzorów mebli i bogata kolorystyka pozwala dobrać rozwiązanie,
które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających – czy miejscem pracy jest małe biuro w domu, duża otwarta
powierzchnia biurowa czy tradycyjne biuro jednoosobowe. Meble wykonane są „na miarę” a modułowa konstrukcja pozwala
na zbudowanie funkcjonalnego systemu przechowywania w miarę wzrostu potrzeb. Wszystko po to, aby zapewnić
funkcjonalność i komfort w ciągu dnia pracy!

Informacje o produkcie
Długość:
Wysokość:
Szerokość:
Grubość blatu:
Model:
Kolor blatu:
Kod koloru blatu:
Kolor stelaża:
Kod koloru stelaża:
Materiał blatu:
Materiał podstawy:
Podstawa:
Waga:
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1400 mm , 1200 mm , 1600 mm , 1800 mm
740 mm
800 mm
25 mm
Prostokątny
Czarny , Biały , Brzoza , Dąb
U 0190 BS , 8100 SM , 8431 SU , 9420 BS
Srebrny
RAL 9006
Laminat
Stal
Stałe nogi
40,3 kg , 37,4 kg , 37,6 kg , 37,8 kg , 43,3 kg , 45,3

kg
Montaż:
Certyfikat:
Gwarancja:

Do samodzielnego montażu
ISO 21016:2007, EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
3 lata

Dokumenty

Instrukcja montażu
Pielęgnacja i konserwacja
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