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Link do produktu: https://www.mebledlabiur.pl/stol-kupol-1500x800x600-mm-dzwiekochlonny-linoleum-bezowy-p-27303.html

Stół Kupol,
1500x800x600 Mm,
Dźwiękochłonny,
Linoleum, Beżowy
Cena brutto

2 822,85 zł

Cena netto

2 295,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AJ_357734

Producent

AJ

Opis produktu
Informacje o produkcie
Kompletny stół warsztatowyStół Kupol jest stabilny i wytrzymały z podstawą wykonaną z brzozy. Blat nie ma ostrych
narożników ani krawędzi dla bezpiecznego użytkowania, dzięki czemu to najlepszy wybór do przedszkoli, szkół, stołówek oraz
innych środowisk w których obecne są dzieci. Konstrukcja podstawy ułatwia czyszczenie pod stołem i zapewnia dużo miejsca
aby wygodnie usiąść przy stole.
Powierzchnia stołu pokryta jest tłumiącym dźwięk i przyjaznym dla środowiska linoleum. Dostępne w różnych kolorach.
Linoleum jest wykonane z naturalnych i odnawialnych surowców. Linoleum to bardzo trwały i łatwy w utrzymaniu materiał o
doskonałych właściwościach redukujących hałas. Dlatego stół Kupol to doskonałe rozwiązanie do środowisk które
charakteryzują się wysokim poziomem hałasu, jak szkolne klasy.Stół Kupol jest stabilny i wytrzymały z podstawą wykonaną z
brzozy. Blat nie ma ostrych narożników ani krawędzi dla bezpiecznego użytkowania, dzięki czemu to najlepszy wybór do
przedszkoli, szkół, stołówek oraz innych środowisk w których obecne są dzieci. Konstrukcja podstawy ułatwia czyszczenie pod
stołem i zapewnia dużo miejsca aby wygodnie usiąść przy stole.
Powierzchnia stołu pokryta jest tłumiącym dźwięk i przyjaznym dla środowiska linoleum. Dostępne w różnych kolorach.
Linoleum jest wykonane z naturalnych i odnawialnych surowców. Linoleum to bardzo trwały i łatwy w utrzymaniu materiał o
doskonałych właściwościach redukujących hałas. Dlatego stół Kupol to doskonałe rozwiązanie do środowisk które
charakteryzują się wysokim poziomem hałasu, jak szkolne klasy.

Dokumenty
Wydrukuj tę stronę Pobierz instrukcję pielęgnacji

Specyfikacja produktu
Długość:1500 mm
Wysokość:600 mm
Szerokość:800 mm
Grubość blatu:25 mm
Model:Owal
Podstawa:Stałe nogi
Kolor blatu:Beż
Materiał blatu:Linoleum
Kolor stelaża:Brzoza
Materiał podstawy:Drewno
Absorpcja hałasu:Tak
Waga:20 kg
Certyfikowane: jakość & eko:Nordic Swan Ecolabel 3031 0107
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