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Cennik mebli do przedszkola - meble klubikowe i kąciki tematyczne dla przedszkolaków
Mechanik samochodowy, scena-teatrzyk, kącik tematyczny kosmetyczno-lekarski, kącik sklep-sam,
Kącik tematyczny kuchcik, kącik tematyczny malarz
Cennik obowiązuje od 01-08-2018
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 %
Zaokrąglone naroża PCV 2mm +12%
Zaokrąglone naroża PCV T +16%

Zobacz także pokrewne cenniki:
meble do żłobka i do przedszkola (STB)

krzesła i stoliki przedszkolne (STB)

szafy przedszkolne Miś

wieszaki i ławki korytarzowe (STB)

Meble klubikowe
kąciki tematyczne dla przedszkolaków

cena
netto

cena
brutto

551,57

678,43

Kącik MECHANIK SAMOCHODOWY
1

Górna część wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18
mm, obrzeże PCV. Dolna część stołu wykonana z listew
drewnianych sosnowych lakierowanych.
Tylna ściana wyposażona w haczyki do zawieszania
narzędzi.
Wym: 504 x 1054 x 1250 ; waga 31 kg;

Widoczne na zdjęciach zabawki i inne elementy
dekoracyjne nie wchodzą w skład zestawu
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Kącik CZYTELNICZY – MIŚ
2

3

Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm.
Szuflady zawieszane na prowadnicach rolkowych. Plecy z
płyty HDF 3,2 mm lakierowanej. Drzwi zawieszone na
zawiasach puszkowych.

Poduszka kącika czytelniczego Miś

746,24

917,88

21,63

26,60

Kącik KOSMETYCZNO-LEKARSKI (biurko + kozetka +

4

taboret + regał)
Biurko: wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm,
oklejonej obrzeżem PCV;
wymiary: gł. 500 x szer. 700 x wys. 530; waga 13 kg;
Kozetka: wykonana z rury stalowej, malowanej farbą
proszkową.
Materac tapicerowany skórą syntetyczną zmywalną;
wymiary: gł. 450 x szer. 1300 x wys. 450; waga 8,5 kg;
Regał: wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm,
oklejonej obrzeżem PCV;
wymiary: gł. 250 x szer. 500 x wys. 1150; waga 15,5 kg;
Taboret: wykonany z rury stalowej malowanej farbą
proszkową, siedzisko wykonane ze sklejki 15 mm
malowanej lakierem akrylowym;
Fi 280 x wys. 310; waga 2,2 kg;

1027,43 1263,74

5

Kącik KOSMETYCZNO-LEKARSKI kozetka

416,38

512,15

6

Kącik KOSMETYCZNO-LEKARSKI biurko

281,19

345,86

7

Kącik KOSMETYCZNO-LEKARSKI taboret

54,08

66,52

8

Kącik KOSMETYCZNO-LEKARSKI regał

275,78

339,21

9

Kącik KUCHCIK
Wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm,
oklejonej obrzeżem PCV. Komplet składa się z trzech
elementów zestawionych ze sobą: lodówka – szafka
dolna - szafka górna
gł. 350 x szer. 1550 x wys. 1120;
Waga 70 kg;

868,44 1068,18

Kącik RELIGIJNY
10

Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm Plecy
z płyty HDF 3,2 mm lakierowanej. Drzwi zawieszone na
zawiasach puszkowych. Wypełnienie górnych drzwi – kratka 702,98
z tworzywa sztucznego. Nogi wykonane z kształtownika
stalowego 40 x 40 x 1,5 mm, malowanego proszkowo,
obrzeże PCV.
Wym: 455 x 800 x 1550 ; waga 41 kg;

864,67

Kącik KREATYWNY
11

Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm.
Szuflady zawieszane na prowadnicach rolkowych.
Na plecach regału zamontowana tablica korkowa z
wypełnieniem z miękkiej płyty pilśniowej. Obrzeża PCV.
Wym: 450 x 1000 x 1350 ; waga 59 kg;

746,24

917,88
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Kącik KAWIARENKA LALEK
(regał, stół, 2x taboret)

12

Regał wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm.
Ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm lakierowanej.
Ozdoby wykonane z płyty MDF surowej, malowanej farbą
akrylową, zabezpieczoną dodatkowo lakierem bezbarwnym.
Szuflady zawieszane na prowadnicach rolkowych. Uchwyty i
stopki malowane farbą proszkową. Stelaż stołu i taboretów
wykonany z rur fi 20 x 1,5 mm i fi 25 x 1,5 mm, malowany
proszkowo. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej 18 mm.
Siedziska taboretów wykonane ze sklejki liściastej 18 mm,
malowanej farbą akrylową zabezpieczoną dodatkowo
lakierem bezbarwnym. obrzeże PCV.
Regał domek: 400 x 800 x 1530; waga: 48 kg
Stolik kawiarniany: 450 x 450 x 530; waga: 4,2 kg
Taboret: 280 x 280 x355; waga: 2,5 kg

956,05 1175,94
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Kącik KAWIARENKA LALEK regał

746,24

917,88

14

Kącik KAWIARENKA LALEK stolik

97,34

119,73

15

Kącik KAWIARENKA LALEK taboret

56,24

69,18
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