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Link do produktu: http://www.gabloty.eu/gablota-szklana-va-4-dw-obr-p-94.html

Gablota szklana VA 4- DWOBR
Cena brutto

1 635,90 zł

Cena netto

1 330,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

VA 4-DW-OBR

Producent

ALBO

Opis produktu
OPIS GABLOTY:

Wymiary L x W x H : 50 x 46 x 160 [cm]
Płyta laminowana: Grubość 18 mm, okleinowana
Profil aluminiowy: Anodowany. 30x30 mm
Szkło wykończenie krawędzi: Float polerowany TRAPEZ, półki # 6 mm, bok i drzwi # 5 mm
Uszczelnienie mebla: Uszczelki i listwy przymykowe w kolorze profili aluminiowych
Oświetlenie: jako opcja dodatkowa
Boki i plecy szklane połączone są z profilami aluminiowymi gumowymi uszczelkami.
Napęd obrotowy umieszczony w podstawie mebla.
Eksponowane towary obracają się wraz z ruchem półek z prędkością 1obr/min
W gablocie są dwie półki, w tym jedna wykonana z lustra, położonych na drążku f-25
Półki z możliwością regulacji.
Drzwi szklane posiadają zamek patentowy,
Regulatory poziomu w podstawie mebla.
Dostarczany mebel jest złożony w całość i gotowy do użytkowania.
Bezpieczne opakowanie typu skrzyniopaleta, chroni mebel w transporcie
Montaż: po rozpakowaniu należy mebel ustawić we docelowym miejscu i wypoziomować. Następnie włożyć półki
szklane i zamontować drzwi
Jeśli interesuje Państwa gablota o zmienionych wymiarach oraz według indywidualnej specyfikacji- prosimy o kontakt z
naszym pracownikiem.
Katalog mebli systemu VARIO
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Profil aluminiowy: Kwadrat SR , Kwadrat ZŁ , Półokrągły SR , Półokrągły ZŁ
Płyta: Sonoma 3181 , Sonoma 3197 , Dąb Dziki , Wenge , Klon D375 , Buk R5113 , Grusza R4964 , Biały U8681 , Popiel U112 ,
Metalik D881 , Antracyt U164 , Czarny U190
Zwieńczenie górne: Bez zwieńczenia , VR-50 Przeszklona ramka (+ 54,12 zł ), VZZ-50 Zwieńczenie zamkniete (+ 99,63 zł ),
VZP-50 Zwieńczenie podświetlane (+ 270,60 zł )
Oświetlenie: Bez oświetlenia , BL-2 Boczne ledowe 2 pkt. (+ 236,16 zł ), PL-2/50 Półkowe listwowe LED x 2 półki (+ 239,85 zł
)
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