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Dostępne kolory:

Laminaty:

wiśnia, buk D381, calvados,

grusza, szary U112, limba czekoladowa

Stelaże:

aluminium 9006, czarny, grafit

Wykonanie;

Blaty mocowane do nóg poprzez separatory stalowe. Nogi wyposażone w stopki do poziomowania

Wieńce górne i boki regałów wykonane z płyty laminowanej o grubości 25mm, ściana tylna regałów i komód o grubość 18mm

Uchwyty specjalne aluminiowe, szuflady wykonane z płyty laminowanej w kolorze mebli i osadzone na stalowych prowadnicach kulkowych

spis treści
strona 2-3 Strona 3-4 Strona 4 Strona 4 Strona 5

biurka dostawki kontenery stoły konferencyjne komody regały

indeks od 1 do 12 indeks od 13 do 22 indeks od 23 do 24 indeks od 25 do 30 szafy ubraniowe

indeks od 26 do 49

Strona 1

brzoza , jabłoń, buk mangfal, olcha, 

Blaty i nogi biurek grubość 60mm, wykonane z płyty laminowanej ( klasa higieny E1) zabezpieczone krawędziowo listwą pcv 2mm

W górnej szufladzie kontenera umieszczona jest wkładka piórnikowa z tworzywa
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INDEKS INDEKS
nazwa nazwa

wymiary 180*90*h77 wymiary 200*90*h77

INDEKS INDEKS
nazwa nazwa

wymiary 180*90*h77 wymiary 180*90*h77

INDEKS INDEKS
nazwa nazwa

wymiary 242*90*h77 wymiary 242*90*h77

INDEKS INDEKS
nazwa nazwa

wymiary 210*180*h74 wymiary 210*180*h74

Elementy zestawu Elementy zestawu

INDEKS nazwa INDEKS nazwa

1 1

1 1

1 1

Strona 2

1/08/Over 2/08/Over
BL1890/Over BL2090/Over

3/08/Over 4/08/Over
BL1890/PK4Sp/PP/Over BL1890/PK4Sp/LL/Over

5/08/Over 6/08/Over
BL2090/PK85d4Sp/PP/Over BL2090/PK85d4Sp/LL/Over

7/08/Over 8/08/Over
Zw7/08/Over Zw8/08/Over

l.szt l.szt

1/08/Over BL1890/Over 1/08/Over BL1890/Over

22/08/Over KT4Sp/Over 22/08/Over KT4Sp/Over

15/08/Over DST1260otw/PP/Over 16/08/Over DST1260otw/LL/Over
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INDEKS INDEKS
nazwa nazwa

wymiary 210*180*h74 wymiary 210*180*h74

Elementy zestawu Elementy zestawu

INDEKS nazwa INDEKS nazwa

1 1

1 1

INDEKS INDEKS
nazwa nazwa

wymiary 210*180*h74 wymiary 210*180*h74

Elementy zestawu Elementy zestawu

INDEKS nazwa INDEKS nazwa

1 1

1 1

1 1

INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS
nazwa nazwa nazwa nazwa

wymiary 100*60*h77 wymiary 100*60*h77 wymiary 120*60*h77 wymiary 120*60*h77

Strona 3

9/08/Over 10/08/Over
Zw9/08/Over Zw10/08/Over

l.szt l.szt

1/08/Over BL18090/Over 1/08/Over BL18090/Over

17/08/Over DST1260PK4Sp/PP/Over 18/08/Over DST1260PK4Sp/LL/Over

11/08/Over 12/08/Over
Zw11/08/Over Zw12/08/Over

l.szt l.szt

1/08/Over BL20090/Over 1/08/Over BL20090/Over

19/08/Over DSTKONF1680/Over 19/08/Over DSTKONF1680/Over

20/08/Over DST1260PKdot4Sp/PP/Over 21/08/Over DST1260PKdot4Sp/LL/Over

13/08/Over 14/08/Over 15/08/Over 16/08/Over
DST1060otw/PP/Over DST1060otw/LL/Over DST1260otw/PP/Over DST1260otw/LL/Over
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-dostawka konferencyjna

-dostawka prawostronna -dostawka lewostronna

INDEKS INDEKS INDEKS
nazwa nazwa nazwa

wymiary 120*60*h77 wymiary 120*60*h77 wymiary 160*80*h71

-prowadnice kulkowe 

-zamek centralny

-dostawka prawostronna -dostawka lewostronna -szuflady laminowane

-półka szklana -półka szklana -kółka

INDEKS INDEKS INDEKS
nazwa nazwa nazwa

wymiary 120*60*h77 wymiary 120*60*h77 wymiary 44*57*h65

INDEKS INDEKS
nazwa nazwa

wymiary 180*90*h77 wymiary 260*140*h77

-2 poziomy 

-drzwi płycinowe

Na 2 poziomach

-zamek

INDEKS INDEKS INDEKS
nazwa nazwa nazwa

wymiary 120*60*h77 wymiary 120*60*h77 wymiary 85*41*h81,5

INDEKS INDEKS INDEKS
nazwa nazwa nazwa

wymiary 120*60*h77 wymiary 120*60*h77 wymiary 120*60*h77

Strona 4

-zamek centralny,wkładka piórnikowa, nóżki -zamek centralny,wkładka piórnikowa, nóżki

17/08/Over 18/08/Over 19/08/Over
DST1260PK4Sp/PP/Over DST1260PK4Sp/LL/Over DSTKONF1680/Over

-wkładka piórnikowa

-prowadnice kulkowe, 2 zamki,wkładka piórnikowa, nóżki -prowadnice kulkowe, 2 zamki,wkładka piórnikowa, nóżki

20/08/Over 21/08/Over 22/08/Over
DST1260PKdot4Sp/PP/Over DST1260PKdot4Sp/LL/Over KT4Sp/Over

23/08/Over 24/08/Over
KONF1890/Over KONF2614/Over

25/08/Over 26/08/Over 27/08/Over
R3464/3dt4S3dt/ndst/Over R3464/3G4S3G/ndst/Over R28/2dt/Over

28/08/Over 29/08/Over 30/08/Over
R3464/3dt4S3dt/Over R3464/3G4S3G/Over R2464/2dt3S2dt/Over
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-4 poziomy -4 poziomy -4 poziomy -4 poziomy 

-drzwi płycinowe -2 górne otwarte -2 górne otwarte - bez drzwi

na 4 poziomach półka płycinowa półka szklana -półki płycinowe

-zamek -2 dolne drzwi -2 dolne drzwi 

płycinowe+zamek płycinowe+zamek

INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS
nazwa nazwa nazwa nazwa

wymiary 85*41*h152 wymiary 85*41*h152 wymiary 85*41*h152 wymiary 85*41*h152

-4 poziomy -4 poziomy -4 poziomy -4 poziomy 

-2 górne drzwi szklane -2 górne drzwi szklane -drzwi płycinowe - bez drzwi

półka płycinowa półka szklana na 4 poziomach -półki płycinowe

-2 dolne drzwi -2 dolne drzwi -zamek

płycinowe+zamek płycinowe+zamek

INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS
nazwa nazwa nazwa nazwa

wymiary 85*41*h152 wymiary 85*41*h152 wymiary 65*41*h152 wymiary 65*41*h152

-3 poziomy -3 poziomy -3 poziomy -3 poziomy 

-drzwi płycinowe - drzwi szklane - drzwi szklane -drzwi płycinowe

na 3 poziomach półki płycinowe półki szklane na 3 poziomach

-zamek -zamek

INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS
nazwa nazwa nazwa nazwa

wymiary 85*41*h117 wymiary 85*41*h117 wymiary 85*41*h117 wymiary 65*41*h117

-3 poziomy -3 poziomy -3 poziomy -3 poziomy 

- drzwi szklane prawe - drzwi szklane lewe - drzwi szklane prawe - drzwi szklane lewe

półki płycinowe półki płycinowe półki szklane półki szklane

INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS
nazwa nazwa nazwa nazwa

wymiary 45*41*h117 wymiary 45*41*h117 wymiary 45*41*h117 wymiary 45*41*h117

szafa ubraniowa prawa szafa ubraniowa drążek wysuwany

INDEKS INDEKS INDEKS
nazwa nazwa nazwa

wymiary 45*60*h152 wymiary 45*60*h152 wymiary 65*41*h152

Strona 5

31/08/Over 32/08/Over 33/08/Over 34/08/Over
R48/4dt/Over R48/2o2dt/lam/Over R48/2o2dt/gl/Over R48/4o/Over

35/08/Over 36/08/Over 37/08/Over 38/08/Over
R48/2G2dt/lam/Over R48/2G2dt/gl/Over R46/4dt/Over R46/4o/Over

39/08/Over 40/08/Over 41/08/Over 42/08/Over
R38/3dt/Over R38/3G/lam/Over R38/3G/gl/Over R36/3dt/Over

43/08/Over 44/08/Over 45/08/Over 46/08/Over
R34/3G/lam/PP/Over R34/3G/lam/LL/Over R34/3G/gl/PP/Over R34/3G/gl/LL/Over

szafa ubraniowa lewa

47/08/Over 48/08/Over 49/08/Over
RU44/60/PP/Over RU44/60/LL/Over RU46/41/Over
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