Meble do żłobka i do przedszkola

Cennik dla mebli żłobkowych i mebli przedszkolnych

Edukacja Sp. z o.o., 14.06.2016

Ilustrowany cennik mebli do żłobka i do przedszkola, grupa STB

Meble do żłobka i do przedszkola z atestem-certyfikatem, krzesła i stoliki do żłobka i do przedszkola, leżaki przedszkolne i łóżeczka do żłobków i dla
przedszkolaków, szafka na nocniki i na pampersy, szafki pościelowe i szafka na pieluchy, wieszaki na ubranka ma zastosowanie w placówkach
oświatowych. Podano ceny krzeseł dla dzieci, stolików dla przedszkolaków, leżaczków i łóżeczek, przewijaków i szaf na nocniki, szafek na pieluchy,
szaf pościelowych.Cennik obowiązuje od 01-07-2016

Ilustrowany cennik PDF na www.edukacja-mikolow.pl/
Wzornictwo oraz ceny podane w cennikach czy w katalogu mogą ulec zmianie i nie stanowią oferty w myśl k.c.
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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%.
Segmenty w standardzie do samodzielnego montażu upust 8 %

Zobacz także pokrewne cenniki:

lp.

kąciki tematyczne (meble klubikowe)

szafy przedszkolne MIŚ

krzesła i stoliki przedszkolne (STB)

wieszaki, ławki szatniowe (STB)

Meble dla żłobków i dla przedszkoli

cena
netto

cena
brutto

Krzesło dla dzieci SB Nr 0 i 1 (stelaż i sklejka dowolny

1

kolor)
Stelaż wykonany z rury stalowej fi 20x1,5 mm,
malowany farbą proszkową. Siedzisko i oparcie
wykonane ze sklejki 9mm, malowane lakierem
akrylowym.
Nr 0:gł. 260 x szer. 260 x wys. 450; waga 1,8 kg;
Nr 1:gł. 320 x szer. 325 x wys. 455; waga 2,2 kg;

57,97

71,30
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Wielofunkcyjne krzesło do karmienia dzieci ADAŚ

2

Stelaż wykonany z drewna iglastego malowany lakierami
akrylowymi. Siedzisko i oparcie pokryte ceratą
zmywalną. Blaty z płyty wiórowej laminowanej.
Możliwość modyfikacji na krzesło dla dziecka lub stół.
gł. 500 x szer. 480 x wys. 760 waga 11,1kg;

164,20

201,97

247,95

304,98

247,95

304,98

238,00

292,74

102,83

126,48

115,27

141,78

189,90

233,58

136,00

167,28

10 Materacyk na leżak 120x60x6cm

53,07

65,28

11 Materacyk na leżak 120x60x8cm

61,37

75,49

271,17

333,54

Stół okrągły dla dzieci SB Nr 0 i 1 (stelaż płyta i obrzeże

3

dowolny kolor)
Stelaż wykonany z rury stalowej fi 50x1,5 mm i fi 25x1,5
mm, malowany farbą proszkową. Blat wykonany z płyty
wiórowej laminowanej 18mm oklejony obrzeżem PCV
2mm.
Nr 0: fi 1470 x wys. 400; waga 17 kg;
Nr 1: fi 1470 x wys. 460; waga 17,8 kg;
Stół sześciokątny dla dzieci SB Nr 0 i 1 (stelaż płyta i

4

obrzeże dowolny kolor)
Stelaż wykonany z rury stalowej fi 50x1,5 mm i fi 25x1,5
mm, malowany farbą proszkową. Blat wykonany z płyty
wiórowej laminowanej 18mm oklejony obrzeżem PCV
2mm.
Nr 0: 6 boków x 730 x wys.400 mm; waga 17,6 kg
Nr 1:6 boków x 730 x wys. 460 mm; waga 17,8 kg

Łóżeczko ZBYSZEK

5

Konstrukcja łóżeczka wykonana z drewna liściastego
malowana farbami akrylowymi. Zestaw nie zawiera
materaca.
Wymiary łóżeczka po złożeniu, gotowego do użycia: gł.
660 x szer. 1260 x wys. 960, waga 11,1kg;

Leżak NOCNY MAREK -120

6

Konstrukcja leżaka wykonana z drzewa liściastego
malowanego farbą akrylową i z pasów bawełnianych.
Wymiary łóżeczka : gł. 550 x szer. 1200 x wys. 220mm
(do transportu 50mm, waga 5,1kg;
Leżak NOCNY MAREK -140

7

Konstrukcja leżaka wykonana z drzewa liściastego
malowanego farbą akrylową i z pasów bawełnianych.
Wymiary łóżeczka : gł. 550 x szer. 1400 x wys. 220mm
(do transportu 50mm, waga 5,2kg;
Leżak DUSZEK KACPER

8

Konstrukcja leżaka wykonana ze sklejki liścistej. Całość
malowana farbą akrylową. Zestaw nie zawiera materaca.
gł. 600 x szer. 1200 x wys. 240 mm, waga 9kg;
Leżak przedszkolny MIŚ

9

Konstrukcja leżaka wykonana z metalowego profilu
tunelowego 40x20x1,5 mm, malowana farbą proszkową.
Zestaw nie zawiera materaca. Wymiary: gł. 600 x szer.
1200 x wys. 240 mm, waga 9,5kg;

Wózek na leżaki

Konstrukcja wóżka wykonana z rury stalowej malowanej
farbą proszkową, na kółkach obrotowych i z uchwytem
12
do przemieszczania. Platforma pod leżaki ze sklejki
liściastej.
gł. 700 x szer. 1300 x wys. 240; waga 19 kg;
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Szafka pod przewijak STOLBRZEG (fronty kolorowe)

17

Konstrukcja przewijaka wykonana z płyty wiórowej
laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS 2mm. gł.
500 x szer. 900 x wys. 870; waga 47,5 kg;

18 Materacyk na przewijak

388,93

478,38

43,12

53,04

247,95

304,98

338,34

416,16

485,12

596,70

Regał na nocniki 10 (półki i obrzeża kolorowe)

19

Konstrukcja szafki wykonana z płyty wiórowej
laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS 0,6mm.
gł. 350 x szer. 660 x wys. 1790; waga 36 kg;

Szafka na nocniki 15 (półki i obrzeża kolorowe)

20

Konstrukcja szafki wykonana z płyty wiórowej
laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS 0,6mm.
Wym: gł. 350 x szer. 970 x wys. 1790; waga 50 kg;

Szafka na pieluchy STOLBRZEG (fronty kolorowe)

Konstrukcja szafki wykonana z płyty wiórowej
21 laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS 0,6mm.
Wym: gł. 350 x szer. 760 x wys. 1790; waga 62 kg;
(na zdjeciu – zamknięta i częściowo otwarta)
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Szafa pościelowa STOLBRZEG (fronty kolorowe)

Konstrukcja szafki wykonana z płyty wiórowej
22 laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS 0,6mm.
Wym: gł. 400 x szer. 800 x wys. 1920; waga 74 kg;
(na zdjeciu – zamknięta i częściowo otwarta)

479,32

589,56

510,00

627,30

24 Wieszak PRIMA (Kaczuszka, Żabka, Miś, Krówka)

572,20

703,81

Wieszak PRIMA (Kaczuszka, Żabka, Miś, Krówka)
z rusztem pod buty

629,41

774,17

Wieszak FALA (stelaż, płyta i obrzeże – dowolny kolor)

Konstrukcja szafki wykonana z płyty wiórowej
23 laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS 0,6mm i z
rury stalowej fi 25x1,5mm malowanej farbą proszkową.
Wym: gł. 400 x szer. 1600 x wys. 1300; waga 74 kg;

25
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