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Stół Decibel X,
1800x800x500 Mm,
Linoleum Limonkowy,
Brzoza
Cena brutto

2 515,35 zł

Cena netto

2 045,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AJ_355726

Producent

AJ

Opis produktu
Informacje o produkcie
Stół roboczy kompletStół Decibel X to klasyczny stół z unikalnymi właściwościami. Dzięki właściwościom redukcji i absorpcji
dźwięków, poziom hałasu w szkole i przedszkolu jest zredukowany. Stół jest świetnym rozwiązaniem w środowiskach o
wysokim poziomie hałasu, pomaga stworzyć przyjemne śrdowisko pracy. Stół spełnia wymagania na przedszkolne i szkolne
meble przyjazne dzieciom.
Powierzchnia blatu pokryta linoleum, trwałym i łatwym w utrzymaniu w czytości. Dostępny w kilku kolorach, dzięki czemu
łatwiej dopasujesz stół do krzeseł i pozostałej części wystroju wnętrza. Linoleum przyjazny dla środowiska, pochodzi z
materiałów naturalnych lub z recyklingu. Porównując z konkurencyjnymi materiałami dźwiękochłonnymi, ma niewielką emisję
dwutlenku węgla. Linoleum wykorzystywane do produkcji pochodzi z Nordic Ecolabel, posiada doskonałe właściwości
redukujące hałas. Unikatowa, wbudowana warstwa absorpująca na spodzie blatu wygłusza hałas spowodowany szuraniem
krzeseł. Konstrukcja blatu stołu redukuje poziom hałasu z 105 db przy standardowym laminacie, na 93 db. Stół Decibel X z
solidną, drewnianą ramą odporną na kopanie i uderzenia.Stół Decibel X to klasyczny stół z unikalnymi właściwościami. Dzięki
właściwościom redukcji i absorpcji dźwięków, poziom hałasu w szkole i przedszkolu jest zredukowany. Stół jest świetnym
rozwiązaniem w środowiskach o wysokim poziomie hałasu, pomaga stworzyć przyjemne śrdowisko pracy. Stół spełnia
wymagania na przedszkolne i szkolne meble przyjazne dzieciom.
Powierzchnia blatu pokryta linoleum, trwałym i łatwym w utrzymaniu w czytości. Dostępny w kilku kolorach, dzięki czemu
łatwiej dopasujesz stół do krzeseł i pozostałej części wystroju wnętrza. Linoleum przyjazny dla środowiska, pochodzi z
materiałów naturalnych lub z recyklingu. Porównując z konkurencyjnymi materiałami dźwiękochłonnymi, ma niewielką emisję
dwutlenku węgla. Linoleum wykorzystywane do produkcji pochodzi z Nordic Ecolabel, posiada doskonałe właściwości
redukujące hałas. Unikatowa, wbudowana warstwa absorpująca na spodzie blatu wygłusza hałas spowodowany szuraniem
krzeseł. Konstrukcja blatu stołu redukuje poziom hałasu z 105 db przy standardowym laminacie, na 93 db. Stół Decibel X z
solidną, drewnianą ramą odporną na kopanie i uderzenia.
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Specyfikacja produktu
Długość:1800 mm
Wysokość:500 mm
Szerokość:800 mm
Grubość blatu:26 mm
Model:Prostokątny
Podstawa:Stałe nogi
Kolor blatu:Limonkowy
Materiał blatu:Linoleum
Kolor stelaża:Brzoza
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Materiał podstawy:Drewno
Absorpcja hałasu:Tak
Waga:32 kg

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

