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Link do produktu: https://wyposazamyfirmy.pl/szafa-modulus-z-drzwiami-przesuwnymi-1600x800-mm-brzoza-aj-produktyp-6167.html

Szafa MODULUS z
drzwiami
przesuwnymi,
1600x800 mm,
brzoza AJ Produkty
Cena brutto

1 290,27 zł

Cena netto

1 049,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AJ_1613142

Producent

AJ Produkty

Opis produktu
Oszczędzająca miejsce szafa do przechowywania z serii Modulus z drzwiami żaluzjowymi. Wnętrze szafy podzielone pionową
przegrodą na pół. Można dokupić podstawę i wkłady z szufladami lub przegrodami.
Więcej informacji o produkcie
Dzięki dużej funkcjonalności szafy, łatwo poprawisz organizację w miejscu pracy. Prezentowana szafa to doskonałe
rozwiązanie do przechowywania książek, prasy, segregatorów, materiałów biurowych itp. Wykonano ją z laminatu - materiału,
który jest jednocześnie trwały i łatwy w czyszczeniu. Żaluzjowe drzwi płynnie pracują i oszczędzają miejsce w biurze. Drzwi
żaluzjowe zajmują mniej miejsca niż tradycyjne modele skrzydłowe. Wyposaż szafę w podstawę - cokół, nóżki, koła z płytkami
montażowymi lub regulowane stopki. Potrzebujesz więcej miejsca do przechowywania? Rozbuduj system w pionie lub
poziomie przy pomocy modułów. Dodaj także stojaki na prasę, wkłady szufladowe oraz pojemniki do przechowywania i
spersonalizuj swoje biuro. 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. Dzięki modułowej konstrukcji wszystkie elementy doskonale do siebie
pasują, a system można łatwo dostosować do rosnących potrzeb, rozbudowując go w poziomie i w pionie. Zapewnij sobie
lepszy dzień w pracy!

Informacje o produkcie
Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:
Nośność półki:
Szerokość wewnętrzna:
Głębokość wewnętrzna:
Kolor korpusu:
Materiał:
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1600 mm
800 mm
400 mm
25 kg
370 mm
320 mm
Brzoza , Biały , Brzoza / biały , Czarny , Dąb , Dąb /
biały
Laminat

Drzwi:
Ilość półek:
Waga:
Montaż:
Certyfikat:
Gwarancja:

Drzwi przesuwne
3
65 kg , 62 kg
Zmontowane
EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
3 lata
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