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Cennik na meble biblioteczne, regały biblioteczne szkolne  oraz lady recepcyjne i lady do sekretariatu, grupa STB Edukacja Sp. 
z o.o, 12.01.2022

Regały biblioteczne na książki, regały na segregatory, regały na czasopisma, regały dwustronne i regały biblioteczne jednostronne, 
lada biblioteczna, biurko kartotekowe, szafka na kartoteki biblioteczne, szafka kartotekowa, 

Lady recepcyjne i lady do sekretariatu

Cennik PDF wprowadzony od 01-11-2022
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).
Podstawowe kolory stelaży: czarny, niebieski, zielony.

Poza standardem doliczamy: sklejka kolor +15%, stelaż nietypowy kolor +5%.
Podstawowe kolory płyt wiórowych: buk, olcha, grusza (calvados);

Poza standardem doliczamy: płyta wiórowa (kolor) 15%.
Zaokrąglone naroża PCV 2mm +12%, Zaokrąglone naroża PCV T +16%

przejdź do strony >> meble do biblioteki szkolnej

Wykonanie: Stelaż z rury stalowej o 25 x 1,5 mm malowany farbą proszkową.
Półki z płyty wiórowej grubości 18 mm. W odmianie na książki sześć powierzchni
składowania. W odmianie na segregatory pięć powierzchni składowania. We
wszystkich odmianach wersje jednostronne i dwustronne.

Regał metalowy biblioteczny na segregatory 5 półek

Wymiary A 330 x B 800 x H 1900 waga 40,5 kg

Regał metalowy biblioteczny na książki 6 półek

Wymiary A 330 x B 800 x H 1900 waga 43 kg

Regał metalowy biblioteczny 2-stronny na segregatory

Wymiary A 550 x B 800 x H 1900 waga 62 kg

Regał metalowy biblioteczny 2-stronny na książki

Wymiary A 550 x B 800 x H 1900 waga 67 kg

Regał metalowy biblioteczny na czasopisma

Wymiary A 330 x B 800 x H 1900 waga 40 kg

Wykonanie: Stelaż z rury stalowej o 25 x 1,5 mm malowany farbą proszkową.
Półki z płyty wiórowej grubości 18 mm. W odmianie na czasopisma półki pochyłe
z listwą odbojową.

Biurko kartotekowe biblioteczne

Wymiary A 640 x B 1150 x H 778 waga 50,5 kg

Wykonanie: Korpus biurka i przystawki wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. 
Drzwi zawieszone na zawiasach puszkowych. Pod blatem biurka szuflada i zamykane 
przegrody na kartoteki. W przystawce przegrody na kartoteki otwarte.

Przystawka do biurka bibliotecznego

Wymiary A 600 x B 550 x H 760 waga 32,5 kg

Szafka kartotekowa biblioteczna

Wymiary A 350 x B 786 x H 1350 waga 72 kg

Wykonanie: Korpus szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm.
Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej MDF. Drzwi zawieszane na zawiasach 
taśmowych, zamykane na zamek. W górnej części 20 szufladek na kartoteki. W opcji ilość 
szufladek na indywidualne zamówienie

https://www.edukacja-mikolow.pl/
mailto:biuro@edukacja-mikolow.pl
https://www.edukacja-mikolow.pl/029_meble-biblioteczne/meble-biblioteczne.htm
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Lady recepcyjne
przeznaczone do bibloiteki lady recepcyjne doskonale sprawdzają się w różnych warunkach - gdy personel powinien być oddzielony od klienta – 
może to być sekretariat w szkole, recepcja w hotelu, internacie, w siłowni w gabinecie i w wielu podobnych miejscach i podobnym charakterze

Lada biblioteczna Jola z nadstawką 

Wymiary A 1940 x B 2360 x H 1220 waga 208 kg

Wykonanie: Konstrukcja nośna wykonana z kształtowników stalowych 40 x 40 x 1,5 mm   i 
20 x 20 x 1,5 mm, giętych, spawanych i malowanych proszkowo. Wyposażona w stopki do 
poziomowania. Wykończenie i blat roboczy wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, 
klasa jakości E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2,0 i 0,8 mm. Wypełnienie gięte 
lady wykonane z płyty MDF z laminatem HPL. Szuflady zawieszone na prowadnicach 
kulkowych i zamykane na zamek centralny. Półka pod klawiaturę zawieszona na 
prowadnicach kulkowych. Lada rozłożona do transportu na trzy sekcje (biurko, kontener, 
nadstawka) do samodzielnego montażu.

Lada biblioteczna EWA  prosta 

Wymiary A 650 x B 1850 x H 1100 waga 122 kg

Wykonanie: Całość wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, klasa 
jakości E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2,0 mm i 0,8 mm. Szuflady 
zawieszone na prowadnicach kulkowych i zamykane na zamek centralny. Półka pod 
klawiaturę zawieszona na prowadnicach kulkowych.          W górnej szufladzie podział na 
kartoteki.

Lada biblioteczna EWA  narożna 

Wymiary A 1400 x B 2200 x H 1200 waga 150 kg

Łącznik biblioteczny Zestaw

Wymiary A 1600 x B 2000 x H 1054 waga 117 kg

Wykonanie: Całość wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, klasa jakości E1. 
Krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem ABS 2,0 mm. Połączenia elementów za pomocą 
konfirmatów i kołków bazowych, bukowych.

Łącznik biblioteczny Regał 

Wymiary A 400 x B 800 x H 1054 waga 28 kg

Łącznik biblioteczny Narożnik 

Wymiary A 400 x B 400 x H 1054 waga 17 kg

Wózek do przewożenia książek 

Wymiary A 500 x B 900 x H 950 waga 25 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej o 25 x 1,5 mm, giętej i spawanej,
malowanej proszkowo. Półki skośne wykonane z płyty wiórowej laminowanej
18 mm. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 0,8 mm.
Kółka o średnicy 80 mm.
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