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Ścianka biurkowa ZIP
RIVET 2000x650 mm,
miedziany, czarny suwak
AJ Produkty
Cena brutto

1 733,07 zł

Cena netto

1 409,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AJ_130496

Producent

AJ Produkty

Opis produktu
Ekskluzywne ścianki biurkowe tapicerowane luksusową tkaniną z dekoracyjnymi suwakami. Wypełnione wełną
dźwiękochłonną 100% PET, klasa dźwiękochłonności A według Szwedzkiego Instytutu Badań Technicznych SP. Uchwyty do
montażu na blacie sprzedawane oddzielnie.
Więcej informacji o produkcie
Nowoczesne, stylowe i ekskluzywne ścianki biurkowe zaprojektowane, aby pochłaniać dźwięki i poprawiać akustykę
pomieszczeń. Idealne rozwiązanie do tworzenia prywatnych stref w miejscu pracy. Ścianki zapewniają dobry poziom
wytłumienia dźwięków w tle i poczucie prywatności bez potrzeby izolacji od otoczenia. Ich różnorodne kolory i kształty nadają
pomieszczeniu charakter. Ścianki biurkowe są doskonałym rozwiązaniem do przestrzeni, gdzie poziom hałasu jest wysoki,
takich jak np. biura typu open space. Ścianki łatwo zamontować bezpośrednio do blatu - pomogą w tym uchwyty montażowe
(sprzedawane oddzielnie). Uchwyty pasują do wszystkich blatów o grubości maks. 50 mm. Ścianki łatwo zdemontować i
przenieść na inne stanowisko, jeśli zajdzie potrzeba. Zamontuj ścianki na dłuższej i krótszej krawędzi biurka jeśli potrzebujesz
większej prywatności lub tylko na jednej krawędzi, jeśli chcesz utrzymać większy kontakt z otoczeniem. Ścianki posiadają
drewniane ramy wypełnione wełną dźwiękochłonną 100% PET z recyklingu. Wełna certyfikowana w zakresie
dźwiękochłonności - klasa A według Szedzkiego Instytutu Badań Technicznych, który jest wiodącą międzynarodową jednostką
certyfikującą. Ścianki pokryte stylową tkaniną, która nadaje pomieszczeniom ekskluzywny charakter. Ścianki posiadają czarne
dekoracyjne suwaki wokół krawędzi. Szeroka oferta ścianek w różnych kolorach pozwala stworzyć rozwiązanie skrojone na
miarę potrzeb. Ścianek można też z powodzeniem używać jako osobistych tablic ogłoszeniowych. Odległość między górną
częścią ścianki a blatem: 450 mm. Odległość od dolnej krawędzi blatu do dolnej krawędzi ścianki: około 180 mm (w zależności
od grubości blatu).

Informacje o produkcie
Wysokość:
Szerokość:
Grubość:
Kolor:
Kolor zamka:
Materiał wyściółki:
Materiał tapicerki:
Kompozycja:
Waga:
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650 mm
2000 mm
40 mm
Miedź , Antracyt , Niebieskoszary , Śliwkowy ,
Srebrnoszary , Zielononiebieski
Czarny
PET
Tkanina
100% Poliester
9 kg

Montaż:
Certyfikat:
Gwarancja:

Zmontowane
ISO 354, EN 1023-2, EN 1023-3
3 lata
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