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: 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

Nr katalogowy: REG33

Regał 2-stronny składany
na kółkach
Stan:

używany

Wymiary zewnętrzne:

195x76x56 cm [WxSxD]

Wymiary gdy regał jest
złożony:

38x76x56 cm [WxSxD]

Wymiar 8 półek wewnątrz:

46x70x26 cm [WxSxD]

Wykonanie półek:

Ramki półek pręt 6 mm
półki ze sklejki

Wykonanie podstawy z
kólkami:

Ramka pręta 10 mm
Kółka:
2 skrętne i 2 stałe

Waga:

Całości 54 kg

Cena oferowana:

160 zł netto

Dostępna ilość:

10 szt.

