Cennik na meble biblioteczne, gabloty szkolne i regały biblioteczne szkolne, grupa STB

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,
gabloty otwarte, gabloty na sztandary i na puchary, cennik obowiązuje od 01-03-2018

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 biblioteczne (grupa OLS, cennik)

tablice szkolne, tablice korkowe i flanelowe

regały biblioteczne i magazynowe metalowe
Lp.

Meble do biblioteki grupa STB

Cena
netto

Cena
brutto

273,37

336,25

Regał na książki Łańcut-H-1900
121

Wymiary - A 330 x B 800 x H 1900 mm
Waga - 42,0 kg
Korpusy wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm
(także do samodzielnego montażu za pomocą kołków i
śrub). Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF.
Półki stałe mocowane na kołkach.

Regał na książki Łańcut-H-1400
122

Wymiary - A 330 x B 800 x H 1400 mm
Waga - 35,3 kg
Korpusy wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm
(także do samodzielnego montażu za pomocą kołków i
śrub). Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF.
Półki stałe mocowane na kołkach.

233,14

286,76

346,50

426,20

396,81

488,08

447,99

551,03

521,30

641,20

351,36

432,17

Regał metalowy biblioteczny
1-stronny na segregatory, 5 półek
146

Wymiary - A 330 x B 800 x H 1900 mm
Waga - 40,5 kg, gł użytkowa półki = 257mm
Stelaż z rury stalowej Ø 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
1-stronny na książki, 6 półek
147

Wymiary - A 330 x B 800 x H 1900 mm
waga - 43,0 kg gł użytkowa półki = 257mm
Stelaż z rury stalowej Ø 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
2-stronny na segregatory, 5 półek
148

Wymiary - A 550 x B 800 x H 1900 mm
Waga - 43,0 kg gł użytkowa półki = 240mm
Stelaż z rury stalowej Ø 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
2-stronny na książki, 6 półek

149

Wymiary - A 550 x B 800 x H 1900 mm Waga - 43,0 kg
gł użytkowa półki = 240mm
Stelaż z rury stalowej Ø 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 czasopisma (cena
regał jednostronny)
149
A

Wymiary - A 330 x B 800 x H 1900 mm
Waga - 40,0 kg
Stelaż z rury stalowej Ø 25 x 1,5 mm malowany farbą
proszkową. Półki z płyty wiórowej grubości 18 mm. W
odmianie na czasopisma półki pochyłe z listwą odbojową.
We wszystkich odmianach wersje jednostronne i
dwustronne.

jak poniżej, ale 5 półek

Biurko kartotekowe biblioteczne (cena nie
obejmuje przystawki)
150

Wymiary - A 640 x B 1150 x H 778 mm
Waga - 50,5 kg
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.

684,79

842,29

245,93

302,49

419,64

516,16

Gazetownik ścienny

Wymiary - A 120 x B 700 x H 880 mm
Waga – 7,3 kg,
Wykonany z rury stalowej fi 2 x 1,5 mm i z pręta stalowego fi
8 mm malowany farbą proszkową

Przystawka do biurka bibliotecznego (cena nie
obejmuje biurka)
151

Wymiary - A 600 x B 550 x H 760 mm
Waga - 32,5 kg,
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.

Szafka kartotekowa biblioteczna
152

Wymiary - A 350 x B 786 x H 1350 mm
Waga - 72,0 kg
Korpus szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18
1004,79 1235,89
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.

Gabloty, grupa STB
OSZKLONA NA PUCHARY
Wymiary - A 220 x B 1700 x H 1000 mm
Waga - 42,0 kg
OSZKLONA NA SZTANDAR
Wymiary - A 120 x B 1600 x H 1200 mm
Waga - 37,0 kg
OTWARTA L900
Wymiary - A 120 x B 900 x H 700 mm
Waga - 9,8 kg
OTWARTA L1600
Wymiary - A 120 x B 1600 x H 700 mm
Waga – 22,6 kg
Wykonanie: Obramowanie wykonane z płyty wiórowej
laminowanej 18 mm. Płyta robocza wykonana z płyty
pilśniowej miękkiej, obłożonej tkaniną. Wewnątrz
uchwyty lub podstawki. Drzwi szklane w ramie.
Otwarta - bez drzwi.
132

Gablota otwarta SB L900 900x1000x120

160,01

196,81

133

Gablota otwarta SB L1600 1600x1000x120

233,60

287,33

134

Gablota oszklona SB na sztandar 1600x1200x120

501,93

617,37

135

Gablota oszklona SB na puchary 1700x1000x220

511,08

628,63

