
meble do przedszkola fpn-meble-przedszkolne 17.04.2022

Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

1 Meble skrzyniowe przedszkolne (21)

2

561,00 690,03

3

154,00 189,42

4

223,00 274,29

5

341,00 419,43

6

443,00 544,89

7

273,00 335,79

8

453,00 557,19

9

189,00 232,47

Cennik meble przedszkolne typ NSA Edukacja Sp. z o.o, 12.01.2022
Cennik mebli do przedszkola - meble skrzyniowe przedszkolne, wieszaki I ławki szatniowe do przedszkola, krzesła I stoliki 

przedszkolne, kąciki temAtyczne do przedszkola

Cennik PDF wprowadzony od 01-01-2022
Wzornictwo oraz ceny podane w cennikach czy w katalogu mogą ulec zmianie

i nie stanowią oferty w myśl k.c.
43-195 Mikołów, ul. Rybnicka 132, NIP: 635-10-05-552, REGON: 272666343

Tel 32 73 852 62, 32 738 54 94
przejdź do HomePage https://www.edukacja-mikolow.pl  lub e-mail: biuro@edukacja-mikolow.pl

W cenniku podajemy ceny wyrobów standardowych (jeżeli nie podano inaczej).

przejdź do strony >> krzesła przedszkolne typ NSA
przejdź do strony >> stoliki przedszkolne typ NSA

Szafka na podręczniki szkolne michał c2(9) 27-003-28
Szafka przeznaczona do przechowywania podręczników szkolnych oraz przyborów 
szkolnych przez uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w salach lekcyjnych. 
Zaliczana do grupy mebli MICHAŁ. Jest to wersja regału zamkniętego, wyposażonych 
w 9 półek (schowków), z których każda może być przeznaczona dla jednego ucznia. 
Każda półka posiada drzwiczki otwierane standardowo za pomocą metalowych 
uchwytów. Istnieje możliwość zamiany uchwytów za dopłatą na zamki patentowe.

Zestaw mebli przedszkolnych michał a2(1) 27-003-22
Całość wykonana z płyty wiórowej laminowanej, standardowo w kolorach: buku, 
czerwonym i żółtym.
Wymiary: 972 x 320 x 463 mm

Zestaw mebli przedszkolnych michał b1 27-003-21
Całość wykonana z płyty wiórowej laminowanej, standardowo w kolorach: buku, 
czerwonym i żółtym.
Wymiary: 972 x 320 x 843 mm

Zestaw mebli przedszkolnych michał b2(3) 27-003-26

Wymiary: 972 x 320 x 843 mm

Zestaw mebli przedszkolnych michał b2(6) 27-003-24

Wymiary: 972 x 320 x 843 mm

Zestaw mebli przedszkolnych michał c1 27-003-23

Wymiary: 972 x 320 x 1223 mm

Zestaw mebli przedszkolnych michał c2(5) 27-003-25

Wymiary segmentu: 972 x 320 x 1223 mm

Zestaw mebli przedszkolnych michał półka wisząca 27-003-15

Wymiary: 800 x 200 x 1100 mm

https://www.edukacja-mikolow.pl/
mailto:biuro@edukacja-mikolow.pl
https://www.edukacja-mikolow.pl/004a_krzesla-przedszkolne/krzesla-przedszkolne-nysa.htm
https://www.edukacja-mikolow.pl/008_stoly-szkolne-nsa/stoliki-przedszkolne.htm
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10

259,00 318,57

11

233,00 286,59

12

211,00 259,53

13

255,00 313,65

14

569,00 699,87

15

487,00 599,01

16

525,00 645,75

17

562,00 691,26

18

1835,00 2257,05

19
400,00 492,00

20
428,00 526,44

21
523,00 643,29

22
490,00 602,70

Zestaw mebli przedszkolnych michał regał mały 27-003-13

Wymiary: 800 x 450 x 760 mm

Zestaw mebli przedszkolnych michał regał narożny 27-003-10

Wymiary: 450 x 450 x 760 mm

Zestaw mebli przedszkolnych michał s1 27-003-20

Wymiary: 972 x 320 x 1223 mm

Zestaw mebli przedszkolnych michał stolik narożny 27-003-14

Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej, standardowo w kolorze buku.
Nogi niklowane z rury okragłej fi60 mm.
Wymiary: 900 x 900 x 760 mm

Zestaw mebli przedszkolnych michał szafka 6-szufladowa 27-003-12

Całość wykonana z płyty wiórowej laminowanej, standardowo w kolorach: buku, 
czerwonym i żółtym. Uchwyty wpuszczane w płytę. 
Wymiary: 800 x 450 x 760 mm

Zestaw mebli przedszkolnych michał szafka z szufladą 27-003-11

Wymiary: 800 x 450 x 760 mm

Zestaw mebli przedszkolnych moduł jędruś 1 27-003-1

Wymiary: 1040 x 450 x 1050 mm

Zestaw mebli przedszkolnych moduł jędruś 2 27-003-2

Wymiary: 1040 x 450 x 1050 mm

Zestaw mebli przedszkolnych warta całość (segmenty h, f, g, e) 27-003-16_19

Meble przedszkolne wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grub.18 mm, obrzeża 
zabezpieczone doklejką PCV. Zestaw mebli przedszkolnych zawiera cztery segmenty: 
H, F, G i E,

Zestaw segmentów przedszkolnych warta segment e 27-003-19

Wymiary: 900 x 380 x 1350 mm

Zestaw segmentów przedszkolnych warta segment f 27-003-17

Wymiary: 900 x 380 x 1350 mm

Zestaw segmentów przedszkolnych warta segment g 27-003-18

Wymiary: 900 x 380 x 1350 mm

Zestaw segmentów przedszkolnych warta segment h 27-003-16

Wymiary: 900 x 380 x 1350 mm
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23 Wieszaki szatniowe przedszkolne

24

484,00 595,32

25

685,00 842,55

26

182,00 223,86

27 Ławki szatniowe przedszkolne z wieszakiem, także z półką na obuwie

28

402,00 494,46

29

339,00 416,97

30

429,00 527,67

31

563,00 692,49

32

446,00 548,58

33

581,00 714,63

34

626,00 769,98

35

802,00 986,46

36

679,00 835,17

37

849,00 1044,27

Wieszak do szatni jednostronny 27-004-17

Stelaż spawany z kształtowników o przekroju kwadratowym 25x25 mm. Końce rur 
zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego. Pokrycie stelaża wykonane z płyty 
wiórowej laminowanej o grub. 18 mm, zabezpieczonej doklejką PCV. Górę stanowią 
półki na nakrycia głowy oraz listwa z wieszakami na garderobę dla sześciu osób. Dół – 
to półki na obuwie i zarazem ławeczka.
Wymiary całkowite: 1250 x 480 x 1250 mm

Wieszak do szatni przedszkolnej dwustronny 27-004-18

Wymiary całkowite: 1250 x 850 x 1250 mm

UWAGA! Zdjęcie przedstawia jedynie konstrukcję wieszaka. Nie stosujemy 
kolorystyki mieszanej dla płyt meblowych.

Ławeczka na buty 27-004-19

Wymiary: 1200 x 300 x 300 mm

Ławeczka szatniowa z wieszakiem 1000 x 250 x 1120 mm 27-004-20

Konstrukcja ławki z wieszakami wykonana z rury kwadratowej, końce nóg 
zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko, oparcie oraz listwa z 
hakami wykonana ze sklejki liściastej. Liczba haków: 7.

Ławka szatniowa przedszkolna jednostronna z wieszakiem 1050x250x1200/310 z 
półką na obuwie /sklejka/ 27-004-1

Konstrukcja ławki przedszkolnej z wieszakiem wykonana z rury kwadratowej, końce 
nóg zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko, oparcie, półka oraz 
listwa z hakami wykonana ze sklejki liściastej . Liczba haków: 6.

Ławka szatniowa przedszkolna dwustronna z wieszakiem 1050x500x1200/310 
/płyta meb./ 27-004-14

Liczba haków: 2x6.
 

Ławka szatniowa przedszkolna dwustronna z wieszakiem 1050x500x1200/310 
/sklejka/ 27-004-13

Liczba haków: 2x6.

Ławka szatniowa przedszkolna dwustronna z wieszakiem 1050x500x1200/310 z 
półką na obuwie /płyta meb./ 27-004-10

Liczba haków: 2x6.

Ławka szatniowa przedszkolna dwustronna z wieszakiem 1050x500x1200/310 z 
półką na obuwie /sklejka/ 27-004-9

Liczba haków: 2x6.

Ławka szatniowa przedszkolna dwustronna z wieszakiem 1500x500x1200/310 
/płyta meb./ 27-004-16

Liczba haków: 2x8

Ławka szatniowa przedszkolna dwustronna z wieszakiem 1500x500x1200/310 
/sklejka/ 27-004-15

Liczba haków: 2x8

Ławka szatniowa przedszkolna dwustronna z wieszakiem 1500x500x1200/310 z 
półką na obuwie /płyta meb./ 27-004-12

Liczba haków: 2x8

Ławka szatniowa przedszkolna dwustronna z wieszakiem 1500x500x1200/310 z 
półką na obuwie /sklejka/ 27-004-11

Liczba haków: 2x8
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38

245,00 301,35

39

321,00 394,83

40

259,00 318,57

41

339,00 416,97

42

464,00 570,72

43

358,00 440,34

44

501,00 616,23

45 Meble przedszkolne / krzesła przedszkolne (15)

46

121,00 148,83

47

76,00 93,48

48

80,00 98,40

49

83,00 102,09

50

116,00 142,68

51

84,00 103,32

Ławka szatniowa przedszkolna jednostronna z wieszakiem 1050x250x1200/310 
/płyta meb./ 27-004-6

Liczba haków: 6

Ławka szatniowa przedszkolna jednostronna z wieszakiem 1050x250x1200/310 
/sklejka/ 27-004-5

Liczba haków: 6

Ławka szatniowa przedszkolna jednostronna z wieszakiem 1050x250x1200/310 z 
półką na obuwie /płyta meb./ 27-004-2

Liczba haków: 6

Ławka szatniowa przedszkolna jednostronna z wieszakiem 1500x250x1200/310 
/płyta meb./ 27-004-8

Liczba haków: 8

Ławka szatniowa przedszkolna jednostronna z wieszakiem 1500x250x1200/310 
/sklejka/ 27-004-7

Liczba haków: 8

Ławka szatniowa przedszkolna jednostronna z wieszakiem 1500x250x1200/310 z 
półką na obuwie /płyta meb./ 27-004-4

Liczba haków: 8.

Ławka szatniowa przedszkolna jednostronna z wieszakiem 1500x250x1200/310 z 
półką na obuwie /sklejka/ 27-004-3

Liczba haków: 8.

Krzesełko przedszkolne mieszko /nr 3/ 20-001-12_33

Stelaż metalowy wykonany z rury płaskoowalnej 38x20 mm, siedzisko i oparcie - 
sklejka liściasta. Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego.

Krzesełko przedszkolne nsa / nr 0, nr 1, nr 2/ 27-001-1

Krzesło przedszkolne stelaż wykonany z rury kwadratowej 20x20 mm, końce nóg 
zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie ze sklejki 
liściastej.

Krzesełko przedszkolne nsa-oku1 / nr 0, nr 1, nr 2, nr 3/ 27-001-6

Krzesło przedszkolne stelaż z rury okrągłej fi 20 mm, końce nóg zaślepione stopkami z 
tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie - sklejka liściasta.

Krzesło przedszkolne nsa-ok /nr 3/ 20-001-3_33

Stelaż metalowy wykonany z rury okrągłej fi 25 mm, siedzisko i oparcie ze sklejki 
liściastej. Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego.

Krzesło przedszkolne mieszko-oki /nr 3/ 20-001-19_33

Stelaż metalowy wykonany z rury okrągłej fi_20 mm, siedzisko i oparcie - sklejka 
liściasta. Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego.

Krzesło przedszkolne nsa oki /nr 3/ 20-001-6_33

Stelaż metalowy wykonany z rury okrągłej fi_25 mm, siedzisko i oparcie - sklejka 
liściasta. Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego.
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52

127,00 156,21

53

127,00 156,21

54

109,00 134,07

55

78,00 95,94

56

80,00 98,40

57

109,00 134,07

58

80,00 98,40

59

124,00 152,52

61 Meble przedszkolne / kąciki tematyczne (2)

62

1178,00 1448,94

63

630,00 774,90

Krzesło przedszkolne clasic - rozmiar 1 (93-116 cm) 20-006-1
Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego – polietylen wysokociśnieniowy
stelaż (nogi krzesła) – stal malowana proszkowo
krzesło wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie
tzw.płaszcza termicznego
w tylnej części siedziska krzesło posiada miejsce do chwytu oraz miejsce do
indywidualnego oznakowania
Uwaga! Krzesło w tym rozmiarze dostępne tylko w kolorze pomarańczowym.

Krzesło przedszkolne clasic - rozmiar 2 (108-121 cm) 20-006-2

Uwaga! Krzesło w tym rozmiarze dostępne tylko w kolorze fioletowym.

Krzesło przedszkolne mieszko / nr 0, nr 1, nr 2/ 27-001-10

Stelaż metalowy wykonany z rury płaskoowalnej 38x20 mm, siedzisko i oparcie - 
sklejka liściasta. Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego.

Krzesło przedszkolne nsa /nr 3/ 07-016_33

Stelaż metalowy wykonany z rury kwadratowej 20x20 mm, siedzisko i oparcie - sklejka 
liściasta. Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego.

Krzesło przedszkolne nsa oki / nr 0, nr 1, nr 2/ 27-001-9

Krzesło przedszkolne stelaż metalowy wykonany z rury okrągłej fi_20 mm, siedzisko i 
oparcie - sklejka liściasta. Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego

Krzesło przedszkolne nsa p /nr 0, nr 1, nr 2 lub nr 3/ 27-001-11_1

Konstrukcja z rur okrągłych o średnicach 32 i 28 mm.Końce rur zabezpieczone 
zaślepkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki liściastej.

Krzesło przedszkolne nsa-ok / nr 0, nr 1, nr 2/ 27-001-2

Krzesło przedszkolne stelaż z rury okrągłej fi 20 mm, końce nóg zaślepione stopkami z 
tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie - sklejka liściasta.

Krzesło przedszkolne regulowane nsa / reg. od nr 2 do nr 3/ 27-001-4

Krzesełko przedszkolne regulowane konstrukcja z rur okrągłych o średnicach 32 i 28 
mm, umożliwiająca zmianę wysokości krzesła. Końce rur zabezpieczone zaślepkami z 
tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie krzesła przedszkolnego z regulacją 
wykonane ze sklejki liściastej.

Kącik czytelniczy 27-005-2
Kącik czytelniczy do przedszkola – konstrukcja z płyty laminowanej gr. 18 mm, 
zabezpieczonej doklejką PCV. W jego skład wchodzą następujące moduły:
-regał na książki o wym. 776 x 450 x 1205 mm 
wyposażony w dwa wózki jezdne: 350 x 420 x 320 mm
-wózek na książki: 900 x 400 x 820 mm
półka wisząca: 750 x 150 x 650 mm
-ławeczka o wym. 786 x 450 x 333 mm 
Wyposażona – j.w. - w dwa wózki jezdne: 350 x 420 x 320 mm

Kącik tematyczny – kuchnia 27-005-4
Model kuchenki dla najmłodszych uczniów, wykonany z kolorowych płyt laminowanych , 
zabezpieczonych obrzeżem PCV oraz z tworzyw sztucznych, imitujących palniki.
Wymiary ( szer. x głęb. x wys.): 116 x 40 x 107 cm
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65

454,00 558,42

66

45,00 55,35

68 Meble przedszkolne / wieszaki przedszkolne leżaki (1)
69 187,00 230,01

Regał na książki i zabawki 27-005-3
Regał z półkami do przechowywania książek i zabawek w przedszkolu, wyposażony w 
dwa wózki jezdne. Konstrukcja z płyty laminowanej gr. 18 mm. Obrzeże zabezpieczone 
doklejką PCV.
Wymiary regału: 776 x 450 x 1205
Wózek jezdny: 350 x 420 x 320 mm

Teatrzyk przedszkolny - Kącik tematyczny 27-005-1

Konstrukcja skrzyniowa, wykonana z płyty laminowanej gr 18 mm, zabezpieczonej 
okleiną PCV.
Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.): 117 x 70 x 164.5 cm

Leżak przedszkolny 27-004-21
Wygodne i praktyczne łóżeczko przedszkolne, wykonane na stelażu z metalowych 
rurek i pokryte nietoksyczną, niepalną tkaniną w kolorze niebieskim.
Zaokrąglone nóżki i niedostępne dla dzieci śruby czynią je bezpiecznym dla dzieci.
Zastosowana tkanina z zagęszczonej siateczki jest przewiewna i łatwa w czyszczeniu.
Konstrukcja leżaka umożliwia jego pakietowanie.
Wymiary (dług. x szer. x wys.): 137,5 x 57,7 x 14 cm
Dopuszczalne obciążenie: ok. 60 kg.
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