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Link do produktu: https://biuromagazyn.pl/komoda-47-bukniebieski-3-polki-12-szuflad-1200x450x1145-mm-p-31220.html

Komoda 4:7
Buk/Niebieski, 3 Półki, 12
Szuflad 1200x450x1145
Mm
Cena brutto

2 515,35 zł

Cena netto

2 045,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AJ_129194

Producent

AJ

Opis produktu
Informacje o produkcie
Solidna komoda z szufladami.Praktyczna i wytrzymała komoda, idealna do przechowywania rzeczy uczniów. Pomieści
przedmioty należące do 12 uczniów. Dla każdego osobna szuflada na przybory i prace. Mebel można także wykorzystać do
przechowywania podręczników pod nieobecność uczniów.
Koła skrętne zapewniają mobilność, sprawiając, że mebel łatwo jest przestawić w inne miejsce. Dwa koła wyposażone są w
hamulec uruchamiany przyciskiem nożnym. Umieść komodę przy ścianie lub zastosuj jako przegrodę w środku pomieszczenia.
Sprawdzi się również w okolicy ławek uczniowskich, zapewniając miejsce na książki i przybory. Komoda posiada wiele
zastosowań!
Zaprojektowana do wymagających środowisk szkolnych. Ramę wykonano z laminatu bukowego, który jest trwały oraz odporny
na zarysowania. Wszystkie 12 szuflad z metalowymi bokami płynnie pracuje dzięki prowadnicom. Otwory na frontach służą
jako uchwyty. Każda szuflada pomieści format A4. Komoda jest dostępna w wielu kolorach, co sprawia, że łatwo ją
wkomponować w każde wnętrze.Praktyczna i wytrzymała komoda, idealna do przechowywania rzeczy uczniów. Pomieści
przedmioty należące do 12 uczniów. Dla każdego osobna szuflada na przybory i prace. Mebel można także wykorzystać do
przechowywania podręczników pod nieobecność uczniów.
Koła skrętne zapewniają mobilność, sprawiając, że mebel łatwo jest przestawić w inne miejsce. Dwa koła wyposażone są w
hamulec uruchamiany przyciskiem nożnym. Umieść komodę przy ścianie lub zastosuj jako przegrodę w środku pomieszczenia.
Sprawdzi się również w okolicy ławek uczniowskich, zapewniając miejsce na książki i przybory. Komoda posiada wiele
zastosowań!
Zaprojektowana do wymagających środowisk szkolnych. Ramę wykonano z laminatu bukowego, który jest trwały oraz odporny
na zarysowania. Wszystkie 12 szuflad z metalowymi bokami płynnie pracuje dzięki prowadnicom. Otwory na frontach służą
jako uchwyty. Każda szuflada pomieści format A4. Komoda jest dostępna w wielu kolorach, co sprawia, że łatwo ją
wkomponować w każde wnętrze.

Dokumenty
Wydrukuj tę stronę Pobierz instrukcję pielęgnacji

Specyfikacja produktu
Wysokość:1145 mm
Szerokość:1200 mm
Głębokość:450 mm
Kolor:Buk
Materiał:Laminat
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Kolor frontu:Niebieski
Podstawa:Koła
Ilość szuflad:12
Waga:110 kg
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