
KATALOG NR 8

Regały nowe i używane

Podane ilości dotyczą aktualnego stanu na magazynie szaf dostępnych do sprzedaży od ręki.

W przypadku zainteresowania większą ilością konkretnego modelu proszę o kontakt na kamil@brastech.pl lub telefonicznie  515 592 713

mailto:kamil@brastech.pl


Stan: Używany, prod. ARMES

Wymiary zestawu:  250x185x80 cm  [WxSxD]

Ilość półek na segment: 5 szt/ 10 szt łącznie, regulowana

Wykonanie:  Metalowy , skręcany/wciskany

Skład zestawu: - nogi 250 cm x 3 szt.

- poprzeczki łączące x 4 szt.

- półka x 10 szt.

- przegrody 50 szt. ( 5 szt./półkę)

 Wymiar półki wewnątrz: 12x89x44 cm    [WxSxD]

Odległość od osi  nogi regału do:

- frontu szuflad

- końca krawędzi podstawy

47 cm

33 cm

Przegrody: Metalowe, regulowane co 4 cm

Obciążenie na półkę : Do 100 kg

Cena zestawu 185 cm : 900 zł netto ( 2 segmenty)

Cena zestawu 275.5 cm : 1575 zł netto ( 3 segmenty)

Cena zestawu 366 cm : 2250 zł netto ( 4 segmenty)

Informacja: sprzedaż zestawów wyłącznie w ww. długościach

Dostępna ilość: 2 szt

   Nr ID: REG53A



DWUSTRONNY Używany, prod. ARMES

Wymiary zestawu:  250x185x94 cm  [WxSxD]

Ilość półek na segment: 10 szt/ 20 szt łącznie, regulowana

Wykonanie:  Metalowy , skręcany/wciskany

Skład zestawu: - nogi 250 cm x 3 szt.

- poprzeczki łączące x 4 szt.

- półka x 20 szt.

- przegrody 100 szt. ( 5szt./półkę)

 Wymiar półki wewnątrz: 12x89x44 cm    [WxSxD]

Odległość od osi  nogi regału do:

- frontów szuflad po obu 
stronach

 Po 47 cm

Przegrody: Metalowe, regulowane co 4 cm

Obciążenie na półkę : Do 100 kg

Cena zestawu 185 cm : 1500 zł netto ( 2 segmenty 2-stronne)

Cena zestawu 275.5 cm : 2600 zł netto ( 3 segmenty 2-stronne)

Cena zestawu 366 cm : 3700 zł netto ( 4 segmenty 2-stronne)

Informacja: sprzedaż zestawów wyłącznie w ww. długościach

Dostępna ilość: 8 szt

   Nr ID: REG53B



Stan: Używany, prod. ARMES

Wymiary zestawu:  250x185x67 cm  [WxSxD]

Ilość półek na segment: 7 szt/ 14 szt łącznie, regulowana

Wykonanie:  Metalowy , skręcany/wciskany

Skład zestawu: - nogi 250 cm x 3 szt.

- poprzeczki łączące x 4 szt.

- półka x 14 szt.

- przegrody 28 szt. ( 2 szt./półkę)

 Wymiar półki wewnątrz: 12x89x31 cm    [WxSxD]

Odległość od osi  nogi regału do:

- frontu szuflad

- końca krawędzi podstawy

34 cm

33 cm

Przegrody: Metalowe, regulowane co 4 cm

Obciążenie na półkę : Do 100 kg

Cena zestawu 185 cm : 950 zł netto ( 2 segmenty)

Cena zestawu 275.5 cm : 1650 zł netto ( 3 segmenty)

Informacja: sprzedaż zestawów wyłącznie w ww. długościach

Dostępna ilość: 3 szt

   Nr ID: REG53C



         

Stan: Używany

Wymiar:

[WxSxD] 

200x120x45 cm 

Ilość półek: 4 szt. regulowane

Wykonanie:  Stalowe

Obciążenie na półkę : Do 70 kg

Cena : 400 zł netto

Dostępna ilość: 8 szt

   Nr ID: REG49C



         

Stan: Używany

Wymiar:

[WxSxD] 

195x92x42 cm 

Ilość półek: 4 szt. regulowane

Wykonanie:  Stalowe

Obciążenie na półkę : Do 70 kg

Cena : 360 zł netto

Dostępna ilość: 1 szt

   Nr ID: REG49D


