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Link do produktu: https://biuromagazyn.pl/regal-milo-4-przegrody-6-szuflad-kola-bialy-zielony-p-31409.html

Regał Milo, 4 Przegrody,
6 Szuflad, Koła, Biały,
Zielony
Cena brutto

2 778,60 zł

Cena netto

2 259,02 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AJ_373465

Producent

AJ

Opis produktu
Informacje o produkcie
Regał z wkładami szufladowymi z 3 szufladami każdy. Koła skrętne z hamulcami. Regał został wyróżniony certyfikatem Nordic
Ecolabel.System regałów Milo to kompaktowe rozwiązanie do szkół i przedszkoli. Mebel ma wiele różnych zastosowań i jest
wyposażony w koła zapewniające mobilność. Regał posiada prosty, nowoczesny design, co sprawia, że łatwo komponuje się z
każdym otoczeniem. Regał Milo można z powodzeniem umieścić w środku pomieszczenia jako funkcjonalną przegrodę.
Nasze regały sprawdzą się do przechowywania zabawek, materiałów plastycznych, rzeczy osobistych itp. Szuflady można
łatwo oznaczyć, co ułatwia utrzymanie porządku. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie przedmioty będzie można szybko
odnaleźć.
Regał Milo należy do serii mebli z certyfikatem Nordic Ecolabel. Nordic Ecolabel to oficjalny certyfikat świadczący o wysokiej
jakości. Oznacza to, że produkt jest wolny od chemikaliów i substancji toksycznych oraz został oceniony pod kątem
efektywności środowiskowej w całym łańcuchu produkcyjnym, od lasu aż po zakład produkcyjny. Recykling jest również
dokładnie kontrolowany. Wszystko razem sprawia, że regały Milo to ekologiczne rozwiązanie, doskonałe zarówno dla dzieci,
jak i środowiska naturalnego.System regałów Milo to kompaktowe rozwiązanie do szkół i przedszkoli. Mebel ma wiele różnych
zastosowań i jest wyposażony w koła zapewniające mobilność. Regał posiada prosty, nowoczesny design, co sprawia, że łatwo
komponuje się z każdym otoczeniem. Regał Milo można z powodzeniem umieścić w środku pomieszczenia jako funkcjonalną
przegrodę.
Nasze regały sprawdzą się do przechowywania zabawek, materiałów plastycznych, rzeczy osobistych itp. Szuflady można
łatwo oznaczyć, co ułatwia utrzymanie porządku. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie przedmioty będzie można szybko
odnaleźć.
Regał Milo należy do serii mebli z certyfikatem Nordic Ecolabel. Nordic Ecolabel to oficjalny certyfikat świadczący o wysokiej
jakości. Oznacza to, że produkt jest wolny od chemikaliów i substancji toksycznych oraz został oceniony pod kątem
efektywności środowiskowej w całym łańcuchu produkcyjnym, od lasu aż po zakład produkcyjny. Recykling jest również
dokładnie kontrolowany. Wszystko razem sprawia, że regały Milo to ekologiczne rozwiązanie, doskonałe zarówno dla dzieci,
jak i środowiska naturalnego.

Dokumenty
Wydrukuj tę stronę Pobierz instrukcję pielęgnacji

Specyfikacja produktu
Wysokość:865 mm
Szerokość:800 mm
Głębokość:420 mm
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Wymiary wewnętrzne szuflady:80x320x320 mm mm
Kolor:Biały pigmentowy
Materiał:Sklejka brzozowa
Kolor frontu:Zielony
Podstawa:Koła
Ilość schowków:4
Ilość szuflad:6
Waga:34 kg
Montaż:Zmontowane
Certyfikowane: jakość & eko:Nordic Swan Ecolabel 3031 0075
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