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Stół konferencyjny
MODULUS, 2400x1200
mm, rama 4 nogi, czarny,
czarny AJ Produkty
Cena brutto

2 458,77 zł

Cena netto

1 999,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AJ_1613914

Producent

AJ Produkty

Opis produktu
Stół o prostym skandynawskim designie. Blat posiada trwałą powierzchnię. Wykonano go z lekkich materiałów. Laminat w
kolorze białym i czarnym odporny na ślady palców.
Więcej informacji o produkcie
Prezentowany stół konferencyjny posiada ponadczasowy design. Idealny wybór do nowoczesnego biura. Prosty design stołu
sprawia, że łatwo go wkomponować w każde otoczenie. Pasuje do większości innych mebli konferencyjnych. Dzięki trwałemu
laminatowi stół jest solidny i łatwy w czyszczeniu. Lekkość laminatu ułatwia transport. Blat jest odporny na zarysowania i
wilgoć. Łatwo go wyczyścić. Powierzchnia z laminatu w kolorze białym i czarnym jest odporna na ślady palców, co pomaga
uniknąć plam i utrzymać mebel w czystości. 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. Seria mebli Modulus to najbardziej funkcjonalna linia
w ofercie AJ Produkty. Wszystkie elementy zostały zaprojektowane i wykonane w naszych fabrykach. W rezultacie system
łatwo rozbudować wraz z rozwojem i rosnącymi potrzebami firmy. Wszystko po to, by stworzyć wymarzone przestrzenie, w
których pracuje się przyjemnie i efektywnie.

Informacje o produkcie
Długość:
Wysokość:
Szerokość:
Grubość blatu:
Model:
Kolor blatu:
Kod koloru blatu:
Kolor stelaża:
Kod koloru stelaża:
Materiał blatu:
Materiał podstawy:
Podstawa:
Waga:
Montaż:
Gwarancja:
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2400 mm
740 mm
1200 mm
30 mm
Prostokątny
Czarny , Biały , Brzoza , Dąb
U 190 , 4771 , 8431 SU , 9420 BS
Czarny
RAL 9005
Laminat
Stal
Stałe nogi
51,25 kg
Do montażu
3 lata
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