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Link do produktu: https://www.mebledlabiur.pl/wzmocniona-scianka-biurkowa-zip-rivet-2000x650-mm-miedziany-czarnysuwak-p-17868.html

Wzmocniona ścianka
Biurkowa Zip Rivet,
2000x650 Mm,
Miedziany, Czarny Suwak
Cena brutto

2 441,55 zł

Cena netto

1 985,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AJ_130556

Producent

AJ

Opis produktu
Informacje o produkcie
Wzmacniana ścianka biurkowa z szyną do montażu monitora etc. Wypełniona materiałem pochłaniającym dźwięk - klasa
dźwiękochłonności A. Uchwyty montażowe sprzedawane oddzielnie.
Zyskaj więcej miejsca na biurku i lepszą akustykę otoczenia dzięki sprytnej ściance z szyną na akcesoria. Doskonałe
właściwości dźwiękochłonne.
Szyna pozwala umieścić monitor, dokumenty itp. poza obszarem blatu. Wszystkie akcesoria można przechowywać na szynie,
co zwiększa powierzchnię roboczą biurka.
Ścianka może wytrzymać obciążenie aż 25 kg. Drewnianą ramę wypełniono wełną pochłaniającą dźwięk wykonaną ze 100%
PET o klasie dźwiękochłonności A. Tapicerka ze stylowej tkaniny z dekoracyjnym suwakiem.
Odległość między górną częścią ścianki a blatem: około 420 mm (w zależności od grubości blatu). Odległość od dolnej
krawędzi blatu do dolnej krawędzi ścianki: 210 mm.
Uchwyty montażowe sprzedawane oddzielnie.Zyskaj więcej miejsca na biurku i lepszą akustykę otoczenia dzięki sprytnej
ściance z szyną na akcesoria. Doskonałe właściwości dźwiękochłonne.
Szyna pozwala umieścić monitor, dokumenty itp. poza obszarem blatu. Wszystkie akcesoria można przechowywać na szynie,
co zwiększa powierzchnię roboczą biurka.
Ścianka może wytrzymać obciążenie aż 25 kg. Drewnianą ramę wypełniono wełną pochłaniającą dźwięk wykonaną ze 100%
PET o klasie dźwiękochłonności A. Tapicerka ze stylowej tkaniny z dekoracyjnym suwakiem.
Odległość między górną częścią ścianki a blatem: około 420 mm (w zależności od grubości blatu). Odległość od dolnej
krawędzi blatu do dolnej krawędzi ścianki: 210 mm.
Uchwyty montażowe sprzedawane oddzielnie.

Dokumenty
Wydrukuj tę stronę Pobierz instrukcję montażu Pobierz instrukcję pielęgnacji

Specyfikacja produktu
Wysokość:650 mm
Szerokość:2000 mm
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Grubość:40 mm
Kolor:Miedź
Specyfikacja materiału:Camira - Rivet Copper EGL14
Skład:100% Poliester
Kolor zamka:Czarny
Materiał tapicerki:Tkanina
Materiał wyściółki:PET
Waga:14 kg
Testowane:ISO 354
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