Stoliki szkolne i biurka szkolne, grupa NSA
cennik aktualny od 1-01-2011 zawiera:
biurka i stoliki nauczycielskie, lady biblioteczne, stoliki projekcyjne.
Możesz także przejść do:
Stoliki szkolne uczniowskie, grupa NSA część 1, cennik aktualny od 1-01-2011

E d u k a c ja - p o m o c e d y d a kty c z n e i w y p o s a ż en ie s z kó ł - S p. z o . o .
43-195 Mikołów
ul. Rybnicka 132
NIP: 635-10-05-552
Regon: 272666343

tel / fax

32 738 52 62
32 738 54 94
32 226 45 21
biu ro@eduka cja-mikolow.pl

cennik na www.edukacja-mikolow.pl
Ceny podane w katalogu mogą ulec zmianie i nie stanowią oferty w myśl kodeksu cywilnego

UWAGI:
Ceny cennikowe dotyczą mebli wykonanych z płyt wiórowych laminowanych w kolorach: buk, olcha, wiśnia.
W przypadku wyboru innych wzorów płyt drewnopodobnych, ceny zostaną ustalone indywidualnie.
DOPŁATY ZA PŁYTY KOLOROWE:
Dla mebli stelażowych - dopłata 10 %, dla mebli skrzyniowych - dopłata 20 %
Na życzenie wykonujemy zaokrąglone narożniki stołu - dopłata 25,00 zł netto
DOPŁATY ZA KOLORY KONSTRUKCJI METALOWYCH:
Kolory standardowe: czarny, niebieski - bez dopłaty, pozostałe kolory - dopłata 10 %

Nr. Kat.

Strona

Nazwa

Cena
netto

Cena
brutto

Biurka

21-003-18

31

Biurko dla nauczyciela 1-szafkowe

295,00

362,85

21-003-19

31

Biurko dla nauczyciela 2-szafkowe

427,00

525,21

341,00

419,43

341,00

419,43

Biurko dla nauczyciela 2-szufladowe KW;
21-003-13

31

Biurko na
nogach metalow ych z rury kw adratow ej 25x25 mm, w yposażone
w 2 szuflady zamykane zamkami patentow ymi oraz półkę otw artą,
w ykonane z płyty w iórow ej laminow anej o grub.18 mm. Obrzeża
zabezpieczone doklejką PCV.
Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm

Biurko dla nauczyciela 2-szufladowe OK,
21-003-14

31

Biurko na
nogach metalow ych z rury okrągłej fi 32 mm, w yposażone w 2
szuflady zamykane zamkami patentow ymi oraz półkę otw artą,
w ykonane z płyty w iórow ej laminow anej o grub.18 mm. Obrzeża
zabezpieczone doklejką PCV.
Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm

Biurko dla nauczyciela MIESZKO C-OK;
21-003-12

31

Biurko
w yposażone w dw ie szuflady i półkę otw artą, w ykonane z płyty
w iórow ej laminow anej 18 mm. Blat o grub. 28 mm osadzony jest
na stelażu z rury okrągłej fi 32 mm oraz rury płaskoow alnej 30x15
mm. Końce rur zabezpieczone zaślepkami z tw orzyw a
sztucznego, obrzeża płyt - doklejka PCV.
Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm

438,00

538,74

438,00

538,74

283,00

348,09

283,00

348,09

283,00

348,09

275,00

338,25

275,00

338,25

275,00

338,25

438,00

538,74

Biurko dla nauczyciela MIESZKO C-OW;
21-003-11

31

Biurko
w yposażone w dw ie szuflady i półkę otw artą, w ykonane z płyty
w iórow ej laminow anej 18 mm. Blat o grub. 28 mm osadzony jest
na stelażu z rury płaskoow alnej 50x30 oraz 30x15 mm. Końce rur
zabezpieczone zaślepkami z tw orzyw a sztucznego, obrzeża płyt
- doklejka PCV.
Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm

Biurko dla nauczyciela MIESZKO-NH;
21-003-10

30

Biurko z szufladą i
półką stałą z płyty w iórow ej laminow anej o grub. 18 mm, nogi
metalow e na płozie z rury okrągłej fi 32 mm. Końce rur
zabezpieczone zaślepkami z tw orzyw a sztucznego, obrzeża płyt
- doklejka PCV.
Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm

Biurko dla nauczyciela MIESZKO-OK;
21-003-9

30

Biurko w yposażone
w szufladę oraz półkę stałą z płyty w iórow ej laminow anej o grub.
18 mm, osadzone na stelażu z rury okrągłej fi 32 mm. Końce rur
zabezpieczone zaślepkami z tw orzyw a sztucznego, obrzeża płyt
- doklejka PCV.
Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm

Biurko dla nauczyciela MIESZKO-OW;
21-003-8

30

Biurko
w yposażone w szufladę oraz półkę stałą z płyty w iórow ej
laminow anej o grub. 18 mm, osadzone na stelażu z rury
płaskoow alnej 38x20 mm. Końce rur zabezpieczone zaślepkami z
tw orzyw a sztucznego, obrzeża płyt - doklejka PCV.
Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm

Biurko dla nauczyciela NYSA SD-2 KW;
07-008-2

30

Stelaż z rury
płaskoow alnej 38x20 mm, pozostałe elementy w ykonane z płyty
w iórow ej laminow anej z obrzeżami zabezpieczonymi doklejką
PCV. Posiada szufladę zamykaną zamkiem patentow ym.
Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm

Biurko dla nauczyciela NYSA SD-2 OK;
21-003-3

30

Stelaż z rury
okrągłej O32 mm, pozostałe elementy w ykonane z płyty w iórow ej
laminow anej z obrzeżami zabezpieczonymi doklejką PCV. Posiada
szufladę zamykaną zamkiem patentow ym.
Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm.

Biurko dla nauczyciela NYSA SD-2 OW;
21-003-2

30

Stelaż z rury
płaskoow alnej 38x20 mm, pozostałe elementy w ykonane z płyty
w iórow ej laminow anej z obrzeżami zabezpieczonymi doklejką
PCV. Posiada szufladę zamykaną zamkiem patentow ym.
Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm.

Biurko dla nauczyciela NYSA-OWH;
21-003-6

30

Biurko posiada
szufladę i półkę stałą z płyty w iórow ej laminow anej o grub. 18 mm,
obrzeża zabezpieczone doklejką PCV. Nogi metalow e na płozie
w ykonane z rury płaskoow alnej 50x30 mm. Dodatkow o
w yposażone w maskow nice boczne i w zmocnione rurą
półow alną 40x30.
Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm

Biurko dla nauczyciela NYSA-OWJ;
21-003-4

30

Biurko w yposażone w
szufladę i półkę stałą z płyty w iórow ej laminow anej o grub. 18 mm,
obrzeża zabezpieczone doklejką PCV. Nogi metalow e na płozie
w ykonane z rury płaskoow alnej 50x30 mm.
Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm

21-003-20

31

Biurko dla nauczyciela OL-NSA

422,00

519,06

21-002-27

29

Biurko komputerowe KASIA 19-NSA

226,00

277,98

404,00

496,92

438,00

538,74

519,00

638,37

387,00

476,01

Biurko komputerowe NYSA-S1;
21-002-24

29

Biurko 1-osobow e. Posiada
półkę jezdną pod klaw iaturę, szafkę z półką i szufladę zamykane
zamkami patentow ymi oraz półkę otw artą na jednostkę centralną.
Całość z płyty w iórow ej laminow anej o grub. 18 mm, obrzeża
zabezpieczone doklejką PCV.
Wymiary całkow ite: 1300 x 600 x 760 mm

Biurko komputerowe NYSA-S3;
21-002-25

29

Biurko 1-osobow e
w ykonane z płyty meblow ej o grub. 18 mm. Obrzeża
zabezpieczone doklejką PCV. Wyposażone w półkę jezdną pod
klaw iaturę, trzy szuflady (górna zamykana zamkiem patentow ym)
oraz półkę otw artą na jednostkę centralną komputera.
Wymiary całkow ite: 1300 x 600 x 760 mm

Biurko komputerowe NYSA-SK;
21-002-26

29

Biurko 1-osobow e z
nadstaw ką, w yposażone w kontener 3-szufladow y zamykany
zamkiem centralnym, półkę jezdną pod klaw iaturę oraz półkę
otw artą na jednostkę centralną. Całość w ykonana z płyty
meblow ej o grub. 18 mm. Obrzeża zabezpieczone doklejką PCV.
Wymiary całkow ite: 1400 x 650 x 760 mm

Biurko NYSA (z kontenerem 1);

21-003-15 31, 63

Nogi okrągłe O50 mm
zakończone stopkami do reg. w ysokości. Blat o grub 28 mm
w ykonany z płyty w iórow ej laminow anej, obrzeże zabezpieczone
doklejką PCV. Maskow nica perforow ana. Standardow o
w yposażony w kontener z 4 szufladami zamykanymi zamkiem
centralnym oraz półkę otw artą pod
jednostkę centralną komputera.
Wymiary kontenera: 630 x 550 x 640 mm
Wymiary całkow ite: 1500 x 700 x 760 mm

899,00 1 105,77

Biurko NYSA (z kontenerem 2);

21-003-16 31, 63

Nogi okrągłe O50 mm
zakończone stopkami do reg. w ysokości. Blat o grub 28 mm
w ykonany z płyty w iórow ej laminow anej, obrzeże zabezpieczone
doklejką PCV. Maskow nica perforow ana. Standardow o
w yposażony w kontener z 4 szufladami zamykanymi zamkiem
centralnym.
Wymiary kontenera: 430 x 550 x 640 mm
Wymiary całkow ite: 1500 x 700 x 760 mm

841,00 1 034,43

Biurko NYSA (z kontenerem 3); Nogi okrągłe O50 mm

21-003-17 31, 63

zakończone stopkami do reg. w ysokości. Blat o grub 28 mm
w ykonany z płyty w iórow ej laminow anej, obrzeże zabezpieczone
doklejką PCV. Maskow nica perforow ana. Standardow o
w yposażony w kontener 1-szafkow y z górną szufladą i ruchomą
półką zamykany zamkiem patentow ym
Wymiary kontenera: 430 x 550 x 640 mm
Wymiary całkow ite: 1500 x 700 x 760 mm

795,00

977,85

Lady biblioteczne
Lada biblioteczna 1-szafkowa;
23-001-40

40

Szafka w yposażona jest w
półkę oraz umieszczone w górnej części przegrody na kartoteki,
zamykane blatem "łamanym". Konstrukcja w ykonana z płyty
w iórow ej laminow anej o grub. 18 mm, obrzeża zabezpieczone
doklejką PCV. Drzw i zamykane zamkiem patentow ym.
Wymiary: 1100 X 600 X 760 mm

585,00

719,55

Lada biblioteczna 2-szafkowa;
23-001-41

40

Lada 2-szafkow a. Każda z
szafek w yposażona jest w półkę oraz umieszczone w górnej
części przegrody na kartoteki, zamykane blatem "łamanym".
Konstrukcja w ykonana z płyty w iórow ej laminow anej o grub. 18
mm, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV. Drzw i zamykane
zamkami patentow ymi.
Wymiary: 1500 X 600 X 760 mm

815,00 1 002,45

Stoliki projekcyjne, pod rzutnik itp..

25-015

57

07-008-1

56, 75

25-013

56

Stolik pod projektoskop

288,00

354,24

Stolik pod rzutnik NYSA SD-1

218,00

268,14

Stolik pod rzutnik NYSA z uchylnym blatem

341,00

419,43

314,00

386,22

318,00

391,14

Stolik projekcyjny OK;
25-014-2

57

Stelaż na bazie rury okrągłej O32 mm
(OK), osadzony na kółkach jezdnych. Dw ie półki stałe oraz półka
boczna o regulow anej
w ysokości, w ykonane z płyty w iórow ej laminow anej
o grub. 18 mm. Obrzeża płyty zabezpieczone
doklejką PCV.Wym. gabarytow e (szer. x głęb. x w ys.): 590 x 500
x 760 mm

Stolik projekcyjny OW;
25-014-1

57

Stelaż na bazie rury płaskoow alnej
38x20 (OW) osadzony na kółkach jezdnych. Dw ie półki
stałe oraz półka boczna o regulow anej w ysokości, w ykonane z
płyty w iórow ej laminow anej o grub. 18 mm. Obrzeża płyty
zabezpieczone doklejką PCV.
Wym. gabarytow e (szer. x głęb. x w ys.): 590 x 500 x 760 mm

