Dane aktualne na dzień: 18-05-2022 17:18

Link do produktu: https://biuromagazyn.pl/biurko-modulus-1200x600-mm-biala-rama-czarny-p-25187.html

Biurko Modulus,
1200x600 Mm, Biała
Rama, Czarny
Cena brutto

1 469,85 zł

Cena netto

1 195,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AJ_1615734

Producent

AJ

Opis produktu
Informacje o produkcie
Solidne i nowoczesne biurko z elektryczną regulacją wysokości — idealne do mniejszego biura. Wyposażone w ramę w
kształcie T z mechanizmem antyzgnieceniowym. Brak belki poprzecznej zapewnia więcej miejsca na nogi. Blat wykonano z
trwałego laminatu.Po co siedzieć, skoro można wstać? Dzięki biurku elektrycznemu z serii MODULUS można łatwo i szybko
zmieniać pozycję podczas pracy. To skuteczny sposób na dobre samopoczucie i uniknięcie urazów oraz przeciążeń.
Prezentowany model to mniejsza wersja klasycznego biurka MODULUS z blatem w kształcie prostokąta. Idealne rozwiązanie
do mniejszych biur, gdzie nie potrzeba dużych powierzchni roboczych. Można łatwo zaprogramować wysokość podczas pracy
na siedząco i stojąco, co pozwala korzystać z ergonomicznej pozycji za każdym razem. Zakres regulacji wysokości (różnica
między najniższą a najwyższą pozycją) wynosi 470 mm, czyli mniej niż w większym modelu.
Prezentowane biurko posiada bardzo solidną stalową ramę w kształcie litery T. Brak belki poprzecznej zapewnia maksymalną
ilość miejsca na nogi. Mechanizm antyzgnieceniowy to funkcja, która wykrywa przeszkody i zatrzymuje biurko. Dzięki temu
mechanizm chroni biurko i sprzęt biurowy.
Blat z laminatu jest trwały i łatwy w czyszczeniu. Laminat to wytrzymały materiał, doskonały do nowoczesnych biur, gdzie
wymagane jest trwałe wyposażenie. Wybierz kolor blatu i dopasuj biurko do pozostałych mebli w pomieszczeniu. Polecamy
dokupienie praktycznego panelu frontowego, który posiada wbudowany uchwyt na kable i panele elektryczne.
Seria mebli MODULUS to najbardziej funkcjonalna linia w ofercie AJ Produkty. Wszystkie elementy zostały zaprojektowane i
wykonane w naszych fabrykach. Przemyślane rozwiązania, mnóstwo miejsca do przechowywania i wiele kolorów do wyboru wszystko to pozwala stworzyć system ściśle dostosowany do potrzeb zarówno niewielkiego biura, jak i dużej przestrzeni open
space oraz biura prezesa. Modułowa konstrukcja sprawia, że elementy doskonale do siebie pasują i można łatwo rozbudować
system, gdy potrzeby biura wzrosną. Zapewniamy dobry dzień w pracy!Po co siedzieć, skoro można wstać? Dzięki biurku
elektrycznemu z serii MODULUS można łatwo i szybko zmieniać pozycję podczas pracy. To skuteczny sposób na dobre
samopoczucie i uniknięcie urazów oraz przeciążeń.
Prezentowany model to mniejsza wersja klasycznego biurka MODULUS z blatem w kształcie prostokąta. Idealne rozwiązanie
do mniejszych biur, gdzie nie potrzeba dużych powierzchni roboczych. Można łatwo zaprogramować wysokość podczas pracy
na siedząco i stojąco, co pozwala korzystać z ergonomicznej pozycji za każdym razem. Zakres regulacji wysokości (różnica
między najniższą a najwyższą pozycją) wynosi 470 mm, czyli mniej niż w większym modelu.
Prezentowane biurko posiada bardzo solidną stalową ramę w kształcie litery T. Brak belki poprzecznej zapewnia maksymalną
ilość miejsca na nogi. Mechanizm antyzgnieceniowy to funkcja, która wykrywa przeszkody i zatrzymuje biurko. Dzięki temu
mechanizm chroni biurko i sprzęt biurowy.
Blat z laminatu jest trwały i łatwy w czyszczeniu. Laminat to wytrzymały materiał, doskonały do nowoczesnych biur, gdzie
wymagane jest trwałe wyposażenie. Wybierz kolor blatu i dopasuj biurko do pozostałych mebli w pomieszczeniu. Polecamy
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dokupienie praktycznego panelu frontowego, który posiada wbudowany uchwyt na kable i panele elektryczne.
Seria mebli MODULUS to najbardziej funkcjonalna linia w ofercie AJ Produkty. Wszystkie elementy zostały zaprojektowane i
wykonane w naszych fabrykach. Przemyślane rozwiązania, mnóstwo miejsca do przechowywania i wiele kolorów do wyboru wszystko to pozwala stworzyć system ściśle dostosowany do potrzeb zarówno niewielkiego biura, jak i dużej przestrzeni open
space oraz biura prezesa. Modułowa konstrukcja sprawia, że elementy doskonale do siebie pasują i można łatwo rozbudować
system, gdy potrzeby biura wzrosną. Zapewniamy dobry dzień w pracy!

Dokumenty
Wydrukuj tę stronę Pobierz instrukcję pielęgnacji Pobierz instrukcję montażu Pobierz instrukcję obsługi

Specyfikacja produktu
Długość:1200 mm
Szerokość:600 mm
Grubość blatu:25 mm
Minimalna wysokość:710 mm
Maksymalna wysokość:1180 mm
Model:Prostokątny
Podstawa:Regulowane elektrycznie
Kolor blatu:Czarny
Materiał blatu:Laminat
Specyfikacja materiału:Kronospan - U 0190 BS Black
Kolor stelaża:Biały
Kod koloru stelaża:RAL 9016
Materiał podstawy:Stal
Nośność:80 kg
Zakres regulacji wys:470 mm
Szybkość unoszenia:30 mm/sek
Ilość napędów:2
Waga:31,8 kg
Montaż:Do samodzielnego montażu
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