KATALOG NR 6
Używane szafy z szufladami

Ważna informacja !
Poniżej przedstawione zdjęcia mają charakter poglądowy.
Po wyborze zestawu mebli i przed wysyłką wysyłamy zdjęcia skompletowanego zestawu szaf.
Meble są używane- mogą posiadać ślady wcześniejszego używania typu otarcia, wgniotki, wytarte półki.

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 katalogowy: SZ19

Zestaw szaf 480 cm z szufladami
Stan

używany

Wymiary całości:

195x480x47 cm [WxSxD]

Wymiary niższych : 105x240x45 cm [WxSxD]
Wymiar blatu:

240x62 cm - sklejka 28 mm
z dwóch części 2szt. x 120x62 cm

Nakładka na blat

Blacha ocynk 1.5 mm z gięciami
zakrywające blat

Waga całości :

Ok 550-600 kg

Klucz:

Tak lub nie

Korpusu/roleta:

metal / metal ( tworzywo)

Nośność półki:

do 70 kg

Cena zestawu :

Do wyceny

Cena zestawu :

Do wyceny

Dostępna ilość:

dowolna

Uwagi: powyższa oferta jak i zdjęcia są poglądowe. Zestawienie
szaf jak obok kompletujemy z szaf aktualnie dostępnych. Oferta
ciągle się zmienia.
Ceny różnią się zależności od rodzaju i modeli szaf.
Opłacalna jest wysyłka ww. zestawu, ponieważ szafy mniejsze
pakowane są wewnątrz większych i jest jeden koszt dostawy.
Możliwość skompletowania zestawu co 80, 100 lub 120 cm.

Nr ID: SZ65B
Stan

Używane

Wymiary zewnętrzne:

132x47x62 cm

[WxSxD]
Wymiary wew. szuflad: 29x39x55 cm
[WxSxD]
Waga:

50 kg

Klucz:

nie

Wykonanie korpusu:

stalowe

Prowadnice:

rolkowe
pełen wysuw

Nośność szuflady:

Do 40 kg

Cena:

300 zł netto

Dostępna ilość:

2 szt

Nr ID: SZ78
Stan

Używane

Wymiary zewnętrzne:

22.5x28.5x39.5 cm

[WxSxD]
Wymiary wew. szuflad:

18x24x35 cm

[WxSxD]
Waga:

5 kg

Klucz:

NIE

Wykonanie korpusu:

stalowe

Prowadnice:

rolkowe

Cena:

90 zł netto

Dostępna ilość:

50 szt

Zastosowanie:
Szafki idealne do zawieszenia pod stół
warsztatowy
Kolejną opcją jest możliwość zbudowani 1 modułu
składającego się z dowolnej ilości szafek

Nr ID:SZ61
Stan

używany

Wymiary zewnętrzne:

195x120x50 cm

[WxSxD]
Wymiary wewnętrzne:

180x116x45 cm

[WxSxD]
Waga:

140 kg

Klucz:

TAK

Zamknięcie:

1-punktowe

Wykonanie korpusu:

metal

Wykonanie rolety:

aluminium

Półki i szuflady:

Regulowane

Nośność półki:

do 70 kg

Wymiar szuflady:

90x107x39 cm

[WxSxD]
Nośność szuflady:

Do 50 kg

Cena:

950 zł netto

Dostępna ilość:

2 szt

Nr ID: SZ81
Stan

Używane

Wymiary zewnętrzne:

58x42.5x76 cm

[WxSxD]
Waga:

40 kg

Klucz:

NIE

Wykonanie korpusu:

stalowe

Prowadnice:

rolkowe
pełen wysuw

Cena:

220 zł netto

Dostępna ilość:

10 szt

Nr ID:SZ41

Stan

używany

Wymiary zewnętrzne:

195x120x45 cm

[WxSxD]
Wymiary wewnętrzne:

188x107x40 cm

[WxSxD]
Waga:

140 kg

Klucz:

TAK

Zamknięcie:

3-punktowe

Wykonanie korpusu:

metal

Wykonanie rolety:

metal

Nośność półki:

do 70 kg

Wymiar szuflady:

90x102x35 cm

[WxSxD]
Nośność szuflady:

Do 50 kg

Cena:

950 zł netto

Dostępna ilość:

2 szt

