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nevada
Biurka i stoły konferencyjne nevada
Meble na solidnym stelażu metalowym. Posiadają cztery nogi
o profilu okrągłym fi 60 mm z regulacją poziomowania.
Nogi zespawane są ze sobą estetyczną blachą łączącą, a cała
konstrukcja stelaża zapewnia stabilność dzięki metalowej belce
podblatowej, która jest jednocześnie poziomym kanałem na
okablowanie.
Blat występuje w dwóch grubościach 18 lub 25 mm,
a metalowe nogi, malowane proszkowo występują w dwóch
kolorach – alu lub czarnym.
W biurkach istnieje możliwość zamontowania pleców (blendy
osłaniającej) pomiędzy frontowymi nogami. Plecy montowane są na
specjalnych opaskach do dwóch nóg. W ofercie plecy z estetycznej
blachy perforowanej lub z płyty meblowej w bogatej kolorystyce.
Dodatki do kilkunastu standardowych modeli biurek to liczne
dostawki, nadstawki, przegrody międzybiurkowe, półki na
klawiaturę, półki wiszące na akta, komody oraz pomocniki
z szufladami, drzwiami oraz na jednostki centralne i drukarki.
Stoły konferencyjne charakteryzują się stabilnością i dużą
wytrzymałością konstrukcji, a dostawki o różnym kształcie
pomagają skomponować stół wg indywidualnych potrzeb
i dostosować go do wymiarów sali konferencyjnej.
Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•

Duża wytrzymałość, dzięki solidnej metalowej belce pod blatem.
Duże możliwości konfiguracji biurek i stołów dzięki dostawkom
i przegrodom.
Kilka różnych kształtów biurek (proste, narożne)
w ponad 20 kolorach.
Możliwość zamówienia nietypowych mebli bez dopłaty
i wydłużania terminu realizacji.
Gwarancja 5 lat!
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SKONTAKTUJ SIĘ

WYBRANE MODUŁY

10 OFFICE meble biurowe oferuje:

NV-BPL-140

NV-BK-160

NV-BK-160-KT05

NV-BKP-160-KT04

NV-BK-160-KT08-PB

•
•
•
•
•

meble standardowe, jak i na wymiar
bezpłatną aranżację wnętrza
doradztwo w zakresie planowania przestrzeni
własny transport i montaż doświadczonej ekipy
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Ekspozycja mebli:
Aleja Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa
budynek B, lok. 140, 1 piętro
NV-DST-01

NV-GOSC-70

NV-DST-09

NV-BP-160

NV-DST-15

NV-DST-16

NV-KONF-160

NV-DST-18

NV-KONF-300

Prosimy o wcześniejsze umówienie się
telefoniczne na spotkanie.
tel. 22 280 90 10, 885 80 10 10
Po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie
w celu obejrzenia ekspozycji mebli i krzeseł,
jesteśmy dostępni:
•
•

NV-KD-01

NV-KT-10

NV-KT-12

NV-KT-14

Cennik i katalog wszystkich modułów

www.10office.pl

NV-WK-234

poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 20:00
sobota w godz. 9:00 – 14:00

tel.
22 280 90 10
tel. kom. 885 80 10 10
e-mail: biuro@10office.pl

