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Link do produktu: https://biuromagazyn.pl/biurko-mobilne-modulus-800x600-mm-srebrna-rama-dab-p-25878.html

Biurko Mobilne Modulus,
800x600 Mm, Srebrna
Rama, Dąb
Cena brutto

1 672,80 zł

Cena netto

1 360,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AJ_1615836

Producent

AJ

Opis produktu
Informacje o produkcie
Niewielkie mobilne biurko z regulacją wysokości i podstawą w formie filaru, idealne do ograniczonych przestrzeni, takich jak
biura domowe, aktywne biura oraz miejsca, gdzie potrzeba bardziej kompaktowych mebli.Nasze biurko z serii MODULUS
posiada ramę w kształcie filaru, dzięki której nawet najmniejsze biuro stanie się niezwykle ergonomiczne. Rama na filarze
pozwala łatwo zmieniać wysokość blatu i pozycję przy pracy tak samo jak pełnowymiarowe biurko z regulacją wysokości.
Można łatwo zaprogramować wysokość podczas pracy na siedząco i stojąco, co zapewnia optymalną pozycję za każdym
razem. Zmiana pozycji przy pracy to skuteczny sposób na dobre samopoczucie i uniknięcie urazów oraz przeciążeń.
Biurko MODULUS na filarze to także idealne rozwiązanie do biur, gdzie potrzeba kilku mniejszych stanowisk. Stanowi
doskonałe miejsce na szybkie, spontaniczne spotkania lub obsługę niespodziewanych gości.
Koła zapewniają biurku mobilność i umożliwiają stworzenie stanowiska pracy w dowolnym miejscu.Nasze biurko z serii
MODULUS posiada ramę w kształcie filaru, dzięki której nawet najmniejsze biuro stanie się niezwykle ergonomiczne. Rama na
filarze pozwala łatwo zmieniać wysokość blatu i pozycję przy pracy tak samo jak pełnowymiarowe biurko z regulacją
wysokości. Można łatwo zaprogramować wysokość podczas pracy na siedząco i stojąco, co zapewnia optymalną pozycję za
każdym razem. Zmiana pozycji przy pracy to skuteczny sposób na dobre samopoczucie i uniknięcie urazów oraz przeciążeń.
Biurko MODULUS na filarze to także idealne rozwiązanie do biur, gdzie potrzeba kilku mniejszych stanowisk. Stanowi
doskonałe miejsce na szybkie, spontaniczne spotkania lub obsługę niespodziewanych gości.
Koła zapewniają biurku mobilność i umożliwiają stworzenie stanowiska pracy w dowolnym miejscu.

Dokumenty
Wydrukuj tę stronę Pobierz instrukcję pielęgnacji Pobierz instrukcję montażu

Specyfikacja produktu
Długość:800 mm
Szerokość:600 mm
Grubość blatu:25 mm
Minimalna wysokość:780 mm
Maksymalna wysokość:1250 mm
Model:Prostokątny
Podstawa:Regulowane elektrycznie Z kołami
Kolor blatu:Dąb
Materiał blatu:Laminat
Specyfikacja materiału:Kronospan - 8431 SU Nagano oak
Kolor stelaża:Srebrny
Kod koloru stelaża:RAL 9006
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Materiał podstawy:Stal
Nośność:60 kg
Zakres regulacji wys:470 mm
Szybkość unoszenia:40 mm/sek
Ilość napędów:1
Waga:24 kg
Montaż:Do samodzielnego montażu
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