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Link do produktu: https://wyposazamyfirmy.pl/szafa-schowkowa-classic-4-schowki-w-pionie-zlaweczka-2-moduly-2120x600x550-mm-szary-aj-produkty-p-10209.html

Szafa schowkowa
CLASSIC, 4 schowki
w pionie, z ławeczką,
2 moduły,
2120x600x550 mm,
szary AJ Produkty
Cena brutto

1 548,57 zł

Cena netto

1 259,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AJ_3240433

Producent

AJ Produkty

Opis produktu
Szafka osobista z ławeczką oraz wzmacnianymi drzwiami na zawiasach i gumową amortyzacją zapewniającą ciche zamykanie.
Otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części. Szafy dostarczamy bez zamków.
Więcej informacji o produkcie
Wysokiej jakości szafki osobiste wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Wykończenie lakierem proszkowym
zapewnia trwałość oraz odporność na zarysowania i intensywne użytkowanie w trudnych środowiskach. Korpus wykonany z
0.7 mm blachy stalowej, drzwi ze stali o grubości 0.8 mm. Wzmocnione drzwi stalowe wyposażone w gumową amortyzację
zapewniającą ciche zamykanie. Otwory wentylacyjne w dolnej i górnej części korpusu zapewniają dobry przepływ powietrza i
zapobiegają zawilgoceniu szafy. Szafy metalowe to doskonałe rozwiązanie do szatni w zakładach pracy, siłowniach, klubach
sportowych itp. Szafy posiadają ławeczki z ramami ze spawanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor czarny.
Siedzisko z lakierowanego drewna sosnowego. Regulowane stopki. Podstawa unosi szafę ponad poziom podłogi na wysokość
idealną, aby wygodnie usiąść. Ułatwia to sprzątanie pod szafą. Dobierz akcesoria i stwórz system przechowywania, łącząc
szafy ze sobą. Szafki metalowe dostarczamy bez zamków, aby umożliwić wybór optymalnego mechanizmu zamykania w
zależności od potrzeb.

Informacje o produkcie
Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:
Pełna wysokość:
Głębokość całkowita:
Szerokość drzwi (schowków):
Ilość sekcji:
Ilość drzwi:
Kolor korpusu:
Kod koloru korpusu:
Kolor drzwi:
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1740 mm
600 mm , 1200 mm , 300 mm , 900 mm
550 mm
2120 mm
830
300 mm
2 , 1 , 3 , 4
8 , 12 , 16 , 4
Jasnoszary
RAL 7035
Jasnoszary , Czarny , Niebieski

Kod koloru drzwi:
Podstawa:
Materiał ławeczka:
Materiał:
Grubość blachy korpusu:
Grubość blachy drzwi:
Góra:
Waga:
Montaż:
Gwarancja:
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RAL 7035 , RAL 5005 , RAL 9005
Ławeczka
Sosna
Stal
0,7 mm
0,8 mm
Płaskie
66,5 kg , 115,7 kg , 31,4 kg , 95,96 kg
Do montażu
3 lata

