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Cennik meble do szatni przedszkolnych

Ławki przedszkolne i wieszaki w przedszkolu, ławki korytarzowe szkolne i wieszaki szatniowe szkolne, grupa STB
Ławki korytarzowe na stelażu metalowym, wieszaki przedszkolne jednostronne, wieszaki przedszkolne dwustronne. Wieszaki
szatniowe szkolne, wieszaki wolnostojące metalowe, wieszak na mapy.

Cennik obowiązuje od 1-08-2018
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:

lp.

meble do żłobka i do przedszkola

krzesła i stoliki do przedszkola

kąciki tematyczne (meble klubikowe)

szafy przedszkolne MIŚ

Ławki korytarzowe typ STB
Ławka z oparciem 2000 mm, H30 (listwy drewniane)
Ławka z oparciem 2000 mm, H45 (listwy drewniane)
Ławka z oparciem 2000 mm, H30 (płyta wiórowa)
Ławka z oparciem 2000 mm, H45 (płyta wiórowa)

cena
cena
netto
brutto
290,98 357,91
300,40 369,49
185,51 228,18
194,93 239,76
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Ławka korytarzowa 2000 mm, H30 (listwy drewniane o
grubości 20mm, o szerokości: zewnętrzne – 120mm,
wewnętrzne – 70mm)

201,52

247,87

42

Ławka korytarzowa 2000 mm, H45 (listwy drewniane o
grubości 20mm, o szerokości: zewnętrzne – 120mm,
wewnętrzne – 70mm)

210,93

259,44
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Ławka korytarzowa 2000 mm, H30 (płyta wiórowa)

141,17

173,64

43A

Ławka korytarzowa 2000 mm, H45 (płyta wiórowa)

149,73

184,17

579,15

712,35

Wieszak PRIMA (Kaczuszka, Żabka, Miś, Krówka)

638,09

784,85

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

713,79

877,96

410,58

505,01

604,56

743,61

389,87

479,54

474,78

583,98

160,08

196,90
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Wieszaki szatniowe przedszkolne i szkolne
Wieszak FALA (stelaż, płyta i obrzeże – dowolny kolor)
16

Konstrukcja szafki wykonana z płyty wiórowej
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 51 kg;

Wieszak przedszkolny SB 1-stronny;
50

Cena dot. wykonania standardowego
A 495 x B 1200 x H 1270 mm , Stelaż wykonany z rury
stalowej Ø 25 x 1,5 mm malowany farbą proszkową.
Elementy drewniane wykonane z płyty wiórowej laminowanej
18 mm. Przeznaczony dla 6 dzieci.

Wieszak przedszkolny SB 2-stronny;
51

A 940 x B 1200 x H 1270 mm, 76,5 kg
Stelaż wykonany z rury stalowej Ø 25 x 1,5 mm malowany
farbą proszkową. Elementy drewniane wykonane z płyty
wiórowej laminowanej 18 mm. Przeznaczony dla 12 dzieci.

Wieszak szatniowy SB;
129

A 640 x B 1660 x H 1750 mm, 34,0 kg
Stelaż wykonany z rury stalowej Ø 25 x 1,5 mm malowany
farbą proszkową. Elementy drewniane wykonane z płyty
wiórowej laminowanej 18 mm. Przeznaczony dla 26 osób.

Wieszak z ławką nr H-300 lub H-450

A 300 x B 2000 x H 300 mm, 61,5 kg
A 300 x B 2000 x H 450 mm, 66,0 kg
Stelaż wykonany z rury stalowej Ø 25 x 1,5 mm malowany
farbą proszkową. Siedzisko i oparcie z listew drewnianych
sosnowych malowanych lakierem akrylowym, haczyki
podwójne chromowane 24 x 2.

130

Wieszak wolnostojący JAN
A 640 x B 640 x H 1750 mm, 9,4 kg
Stojak wieszaka wykonany z rury stalowej Ø 60 x 1,5
mm, 32 x 1,5 mm i 20 x 1,5 mm, malowany farbą
proszkową.

n/z wieszaki z rusztem (ruszt na dole)
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Wieszak na mapy SB
A 620 x B 620 x H 1570-2100 mm, 3,7 kg
Stojak wykonany z rury stalowej Ø 32 x 1,5 mm i 25 x
1,5 mm, malowany farbą proszkową.

100,76

123,93
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