KATALOG NR 11
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

Nr ID: REG53A
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

47 cm

- końca krawędzi podstawy

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: REG53B
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: REG53C
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:

12x89x44 cm

[WxSxD]

Odległość od osi nogi regału do:
- frontu szuflad

34 cm

- końca krawędzi podstawy

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: REG26A
Stan

nowy

Wymiary zewnętrzne:

198x100x20 cm [WxSxD]

Półki:

13 szt., rozstaw 11.4 cm

Nośność półki:

32 kg

Regulacja półek:

co 50 mm

Nośność całego regału:

300 kg

Kolorystyka:

szary

Montaż:

Dostarczany w całości

Waga:

ok 60 kg

Cena z pojemnikami:

700 zł netto

Dostępna ilość:

2 szt

Nr ID: REG26AA
Stan

nowy

Wymiary zewnętrzne:

198x100x20 cm [WxSxD]

Półki:

13 szt., rozstaw 11.4 cm

Nośność półki:

32 kg

Regulacja półek:

co 50 mm

Nośność całego regału:

300 kg

Kolorystyka:

RAL 7035

Montaż:

Dostarczany w całości

Waga:

ok 60 kg

Cena:

700 zł netto

Dostępna ilość:

2 szt

Nr ID: REG51

Stan:

Używany

Wymiar:

200x100x40 cm

[WxSxD]
Ilość skrytek:

24 szt. stałe

Wymiar schowka:

21x30x35 cm

Wykonanie:

Stalowe

Cena:

450 zł netto

Dostępna ilość:

1 szt

Nr ID: REG52
Stan:

Używany

Wymiary zestawu:

250x243x100 cm [WxSxD]

Ilość półek na segment:

5 szt/ 10 szt łącznie

Wykonanie:

Metalowy , wciskany

Skład zestawu:

- rama 250x100cm x 3 szt.
- stelaż półki 120x94 cm x 10 szt.
- półka płyta 3 mm x 20 szt
- stężenia krzyżowe 1 szt.

Rozstaw półek:

Stały, 1x 45 cm i reszta co 38 cm

Uwagi: regał wyróżnia się solidną podkonstrukcją półek. Na
głebokośći 100 cm posiada 6 szt podłużnych wsporników z
profila 30x20 mm pospawanych w sztywną ramkę - widać na
innych zdjęciach. Regał sprzedaję razem z kompletem nakładek
z płyty pilśniowej 3 mm. Na 1 półkę przypadają 2 formatki
płyty. O ile zachwalam i polecam sam regał, o tyle te nakładki
polecam kiedyś wymienić na 1- częściowa półkę 120x94 cm
Obciążenie na półkę :

Do 200 kg

Dodatkowe 120 cm:

340 zł netto

Cena zestawu 243 cm :

800 zł netto

Dostępna ilość:

13 szt

Nr ID: REG20

Stan:

NOWY/outletowy

Wymiary zestawu:

200x198.5x60 cm

[WxSxD]
Ilość półek na segment:

3 szt. ( 6 trawersów)

Dodatkowy segment:

Plus 191.5 cm długości

Wymiar półki:

184x59 cm
cokół na półkę 10 mm

Uwagi:

Oferowany regał bez
płyty
na pólkach/trawersach

Obciążenie na półkę :

Do 200 kg

Dodatkowa rama

170 zł netto

200x60 cm:
Dodatkowa półka tj. 2
trawersy:

130 zł netto

Cena zestawu ze zdjęć
( bez płyt) :

730 zł netto

Dostępna ilość:

20 szt

Nr ID: REG49A

Stan:

Używany

Wymiar:

195x109x40 cm

[WxSxD]
Ilość półek:

4 szt. regulowane

Wykonanie:

Stalowe

Obciążenie na półkę :

Do 70 kg

Cena :

360 zł netto

Dostępna ilość:

1 szt

Nr ID: REG32D30
Stan:

NOWY

Wymiary zestawu:

240x403x30 cm [WxSxD]

Ilość półek na segment:

4 szt/ 16 szt łącznie

Wykonanie:

Ocynkowany, wciskany

Skład zestawu:

- nogi 10 szt.
- półki 16 szt. x 100x30 cm
- nośniki półek 32 szt.
- stężenia krzyżowe 2 szt.

Obciążenie na półkę :

Do 80 kg

Dodatkowy segment 100 cm:

249,9 zł netto

Dodatkowa pólka 100x30 cm

34,65 zł netto

Cena zestawu 403 cm :

1107,75 zł netto

Dostępna ilość:

dowolna

Nr ID: REG32D40
Stan:

NOWY

Wymiary zestawu:

240x403x40 cm [WxSxD]

Ilość półek na segment:

4 szt/ 16 szt łącznie

Wykonanie:

Ocynkowany, wciskany

Skład zestawu:

- nogi 10 szt.
- półki 32 szt. x 100x20 cm
- nośniki półek 32 szt.
- stężenia krzyżowe 2 szt.

Uwagi:

1 połka 40 cm składa się z 2
półek 20 cm + 20 cm

Obciążenie na półkę :

Do 120 kg

Dodatkowy segment 100 cm:

297,15 zł netto

Dodatkowa pólka 100x40 cm

47,25 zł netto

Cena zestawu 403 cm :

1296,75 zł netto

Dostępna ilość:

dowolna

Nr ID: REG32D50
Stan:

NOWY

Wymiary zestawu:

240x403x50 cm [WxSxD]

Ilość półek na segment:

4 szt/ 16 szt łącznie

Wykonanie:

Ocynkowany, wciskany

Skład zestawu:

- nogi 10 szt.
- półki 16 szt. x 100x30 cm
- półki 16 szt. x 100x20 cm
- nośniki półek 32 szt.
- stężenia krzyżowe 2 szt.

Uwagi:

1 połka 50 cm składa się z 2
półek 20 cm + 30 cm

Obciążenie na półkę :

Do 100 kg

Dodatkowy segment 100 cm:

338,1 zł netto

Dodatkowa pólka 100x50 cm

58,8 zł netto

Cena zestawu 403 cm :

1458,45 zł netto

Dostępna ilość:

dowolna

Nr ID: REG32D60
Stan:

NOWY

Wymiary zestawu:

240x403x60 cm [WxSxD]

Ilość półek na segment:

4 szt/ 16 szt łącznie

Wykonanie:

Ocynkowany, wciskany

Skład zestawu:

- nogi 10 szt.
- półki 32 szt. x 100x30 cm
- nośniki półek 32 szt.
- stężenia krzyżowe 2 szt.

Uwagi:

1 połka 60 cm składa się z 2
półek: 30 cm + 30 cm

Obciążenie na półkę :

Do 100 kg

Dodatkowy segment 100 cm:

405,3 zł netto

Dodatkowa pólka 100x60 cm

74,55 zł netto

Cena zestawu 403 cm :

1729,35 zł netto

Dostępna ilość:

dowolna

Nr ID: REG32D80
Stan:

NOWY

Wymiary zestawu:

240x403x80 cm [WxSxD]

Ilość półek na segment:

4 szt/ 16 szt łącznie

Wykonanie:

Ocynkowany, wciskany

Skład zestawu:

- nogi 10 szt.
- półki 32 szt. x 100x30 cm
- półki 16 szt. x 100x20 cm
- nośniki półek 32 szt.
- stężenia krzyżowe 2 szt.

Uwagi:

1 półka 80 cm składa się z
2 szt. 30 cm +1 szt. 20 cm

Obciążenie na półkę :

Do 150 kg

Dodatkowy segment 100 cm:

472,5 zł netto

Dodatkowa pólka 100x80 cm

92,4 zł netto

Cena zestawu 403 cm :

2000,25 zł netto

Dostępna ilość:

dowolna

