
ścianki system seal

symbol dł. wys

Opal Elf Note Kosma Indi Syriusz
tkanina 

powierzona

1 przegroda międzybiurkowa tapicerowana SE_PT80/52 80 52,7 258 zł 269 zł 281 zł 283 zł 287 zł 376 zł 251 zł

2 przegroda międzybiurkowa tapicerowana SE_PT100/52 100 52,7 291 zł 305 zł 320 zł 322 zł 327 zł 439 zł 283 zł

3 przegroda międzybiurkowa tapicerowana SE_PT120/52 120 52,7 324 zł 341 zł 359 zł 362 zł 367 zł 502 zł 314 zł

4 przegroda międzybiurkowa tapicerowana SE_PT140/52 140 52,7 357 zł 377 zł 398 zł 401 zł 408 zł 565 zł 346 zł

5 przegroda międzybiurkowa tapicerowana SE_PT160/52 160 52,7 390 zł 412 zł 438 zł 440 zł 448 zł 627 zł 377 zł

6
przegroda międzybiurkowa tapicerowana do 

biurek typu bench
SE_PTb80/52 80 52,7 295 zł 306 zł 318 zł 320 zł 324 zł 413 zł 288 zł

7
przegroda międzybiurkowa tapicerowana do 

biurek typu bench
SE_PTb100/52 100 52,7 328 zł 342 zł 357 zł 359 zł 364 zł 476 zł 320 zł

8
przegroda międzybiurkowa tapicerowana do 

biurek typu bench
SE_PTb120/52 120 52,7 361 zł 378 zł 396 zł 399 zł 404 zł 539 zł 351 zł

9
przegroda międzybiurkowa tapicerowana do 

biurek typu bench
SE_PTb140/52 140 52,7 394 zł 414 zł 435 zł 438 zł 445 zł 602 zł 383 zł

10
przegroda międzybiurkowa tapicerowana do 

biurek typu bench
SE_PTb160/52 160 52,7 427 zł 449 zł 475 zł 477 zł 485 zł 664 zł 414 zł

11
uchwyt do przegród, mufa, wkręty metryczne/ 

cena za 1 szt.
UcM 6,8 4 32 zł 32 zł 32 zł 32 zł 32 zł 32 zł 32 zł

12
uchwyt do przegród, tulejki, blaszka kontrująca/ 

cena za 1 szt.
UcP 6,8 4 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł

11
uchwyt mijający ramę biurka do przegród, 

mufa, wkręty metryczne/ cena za 1 szt.
UcB 9,8 4 37 zł 37 zł 37 zł 37 zł 37 zł 37 zł 37 zł

* do przegród powyżej szer. 120cm zalecamy 3 uchwyty

UWAGA: przegrody wysokości 550mm, 450mm nad blatem można zamówić w cenie przegród wys.520mm - proszę zaznaczyć na zamówieniu.

GRUBOŚĆ ŚCIANKI 32mm

rodzaj ścianki cena netto

tkanina podstawowa tkanina kontraktowa
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ścianki system seal

przegrody SEAL posiadają w standardzie piankę dwustronnie

wiercenie pod uchwyt  możliwe do wykonania tylko w cyklu produkcyjnym, montaż na tulejki, w komplecie blaszka kontrująca

wiercenie pod uchwyt UcP i UcM - należy sprawdzić układ stelaża biurka do którego będzie montowana przegroda

kolory tkanin wg obowiązującego wzornika, kolory "uszczelki": biała, szara i czarna, kolory uchwytów: biały, alu, antracyt

wszystkie ceny netto z odbiorem z naszego zakładu produkcyjnego Machnatka 6, Błędów

możliwe dodatkowe opakowanie za dopłatą:

     - przekładki z płyty + 30zł netto

     - paleta euro + 50zł netto

     - paleta niestandardowa + 80zł netto

ścianki pakowane w folię stretch
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