
Cennik mebli do recepcji i sekretariatów wersja MORENA – modele mebli  2022
Podane ceny są cenami netto

Ilustrowany cennik w formacie .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. 

43-190 Mikołów, ul. Rybnicka 132, NIP: 635-10-05- 552 tel. 32 738 52 62 lub 32 738 54 94
e-mail: biuro@edukacja-mikolow.pl

Edukacja – pomoce dydaktyczne i wyposażenie szkół – Sp. z o.o.Edukacja – pomoce dydaktyczne i wyposażenie szkół – Sp. z o.o.

Biurka typu lady recepcyjne, szafy i regały typ MORENA kolorystyka: grusza jasna / antracyt dodatki:
biurka typu lady recepcyjne szczególnie przydatne w sekretariatach i recepcjach w tym lada płaska, lada wypukła i lada wklęsła, szafka

żaluzjowa i szafki pomocnicza, kontenerki do biurek na kółkach i rozbudowane kontenery przystawiane, regały aktowe zamykane, otwarte i
oszklone, regały narożne na dokumenty, nadstawki szaf i regałów, szafa garderobiana na ubrania

Potwierdź dostępność / czas realizacji / aktualne ceny e-mailem, lub telefonicznie

Polecamy także - linia AGAT
link do cennika mebli gabinetowych AGAT : https://www.edukacja-mikolow.pl/ceny/ceny-mebli-biurowych.pdf

linia TULUZA
link do cennika mebli biurowych TULUZA : https://www.edukacja-mikolow.pl/ceny/meble-biurowe-tuluza-cennik.pdf

linia SILVER:
link do cennika mebli biurowych SILVER : https://www.edukacja-mikolow.pl/ceny/meble-biurowe-silver-cennik.pdf

Wykonanie mebli biurowych i lad recepcyjnych - wzornictwo MORENA 2022:
– blaty i boki biurek, topy szaf i regałów wykonane z płyt o grubości 28 mm

– korpusy mebli drzwi i fronty z płyt o grubości 18 mm
– perforowany laminat dekoracyjny w kolorze antracyt

– kolorystyka dostępna w ciągu 1 do 7 dni roboczych grusza jasna / antracyt

Zestaw mebli gabinetowych MORENA wygląd ogólny

Poniżej przedstawiamy elementy mebli biurowych gabinetowych typ MORENA
Podano wymiary oraz ceny netto obowiązujące od 11.04.2022 – ceny i wzornictwo mogą ulec zmianie. 
Podane ceny dotyczą wyposażenia standardowego bez kosztów montażu i dostawy i mogą ulec zmianie.
Sprawdź cenę i warunki realizacji telefonicznie lub e-mailem

- blaty i boki biurek , topy szaf i regałów grubości  28mm, korpusy mebli, drzwi , fronty
grubości 18mm,
- perforowany laminat dekoracyjny antracyt
- kolorystyka dostępna od   1-7 dni roboczych - grusza jasna /  antracyt (dodatki)

http://www.edukacja-mikolow.pl/
https://www.edukacja-mikolow.pl/ceny/meble-biurowe-silver-cennik.pdf
https://www.edukacja-mikolow.pl/ceny/meble-biurowe-tuluza-cennik.pdf
https://www.edukacja-mikolow.pl/ceny/ceny-mebli-biurowych.pdf


ceny netto obowiązują od 11-04-2022 – ceny i wzornictwo mogą ulec zmianie

 biurka,  kontenery  do biurek ,  dostawki  do biurek , stoły



ceny netto obowiązują od 11-04-2022 – ceny i wzornictwo mogą ulec zmianie

lady, regały  i  szafy

Usługa dodatkowa
- montaż zamka
– zamek patentowy Eurolock
– 23,00 zł netto


