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Stojak Na Obuwie Jeppe,
4 Półki, Moduł
Podstawowy,
1790x900x310 Mm,
Niebieski/brzoza
Cena brutto

3 376,35 zł

Cena netto

2 745,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AJ_3763826

Producent

AJ

Opis produktu
Informacje o produkcie
Regał do szatni z półkami na obuwie. Dwa słupki ścienne i półki z rur stalowych z ociekaczami. Można dokupić moduł
dodatkowy i wiele akcesoriów.Seria Jeppe to regały do szatni z możliwością rozbudowy. Idealne do szkół i przedszkoli. Seria
pozwala łatwo stworzyć funkcjonalną i przemyślaną szatnię w szkole lub przedszkolu.
Praktyczny moduł podstawowy stanowi bazę systemu. Przy pomocy modułów dodatkowych łatwo rozbudować system na
dowolną szerokość. Można dodać sprytne akcesoria takie jak stojaki na obuwie i osuszacze do rękawiczek i czapek. Dzięki serii
Jeppe łatwo dostosować szatnię do potrzeb szkoły lub przedszkola!
Prezentowany lakierowany moduł podstawowy zapewnia mnóstwo miejsca na obuwie. System regałów oszczędza przestrzeń i
łatwo go dostosować do potrzeb dla optymalnego przechowywania. Perforacja na słupkach ściennych pozwala umieścić półki
na dowolnej wysokości.
Półki wykonane z rur stalowych o okrągłym przekroju z elementami z drewna brzozowego. Konstrukcja z rur stalowych
zapobiega gromadzeniu się kurzu i brudu na półkach. Pod półkami praktyczne ociekacze, które zbierają wodę i śnieg,
ułatwiając sprzątanie.Seria Jeppe to regały do szatni z możliwością rozbudowy. Idealne do szkół i przedszkoli. Seria pozwala
łatwo stworzyć funkcjonalną i przemyślaną szatnię w szkole lub przedszkolu.
Praktyczny moduł podstawowy stanowi bazę systemu. Przy pomocy modułów dodatkowych łatwo rozbudować system na
dowolną szerokość. Można dodać sprytne akcesoria takie jak stojaki na obuwie i osuszacze do rękawiczek i czapek. Dzięki serii
Jeppe łatwo dostosować szatnię do potrzeb szkoły lub przedszkola!
Prezentowany lakierowany moduł podstawowy zapewnia mnóstwo miejsca na obuwie. System regałów oszczędza przestrzeń i
łatwo go dostosować do potrzeb dla optymalnego przechowywania. Perforacja na słupkach ściennych pozwala umieścić półki
na dowolnej wysokości.
Półki wykonane z rur stalowych o okrągłym przekroju z elementami z drewna brzozowego. Konstrukcja z rur stalowych
zapobiega gromadzeniu się kurzu i brudu na półkach. Pod półkami praktyczne ociekacze, które zbierają wodę i śnieg,
ułatwiając sprzątanie.

Dokumenty
Wydrukuj tę stronę Pobierz instrukcję pielęgnacji Pobierz instrukcję montażu

Specyfikacja produktu
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Wysokość:1790 mm
Szerokość:900 mm
Głębokość:310 mm
Kolor:Niebieski
Kod koloru:RAL 5020
Materiał:Stal
Materiał krawędzi:Lite drewno
Kolor krawędzi:Brzoza
Ilość półek:4
Moduł:Podstawowy
Waga:16,48 kg
Montaż:Do samodzielnego montażu
Certyfikowane: jakość & eko:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
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