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Сет - Канцеларијски сто са фиокама 120х65x75 +
столица
Израђен од универа у боји коју одреди наручилац. Три
фијоке опремљене клизним механизмом и механизмом
за закљуцавање.
Начин спајања типа невидљиви кекс.
Дно ногу са уметком који се завршава белом гумом
како би се штитила подна површина.
Конструкција столице израђена од пресованог буковог
ламината. Седиште и наслон столице буков отпресак.
Седиште и наслон се тапацирају сунђером мин.
Дебљине 2цм и пресвлаче 100% природном тканином
тканином по избору наручиоца. Конструкција столице
се завршно премазује лаком на воденој бази у мин. 2
слоја. Висина седишта столице је стандардна.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Столица за преглед – ротирајућа
Столица израђена у комбинацији метала и дрвета.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Уградни плакар / дидактика/ васпитачи – cca 312 / 60
/ 280
Израђен од универа у боји коју одреди наручилац,
дебљине 18мм, окантован абс траком дебљине 2мм.
Начин спајања типа невидљиви кекс,
леђа од
оплемењеног лесонита.
Плакар са седам хоризонталних полица и са девет
двокрилних врата са механизмом за закљуцавање..
Врата се отварају помоћу изрезаних, окантованих,
правоугаоних рупа. Мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Сет – канцеларијски сто 210 / 80 / 75 +8 столица
Сет се састоји од конференцијског стола (210x 80),
радна плоча од пуног дрвета заштићеног ПУ лаком, са
металним ногама у средини.
Осам канцеларијских столица тапацираних са еко
кожом у боји по избору наручиоца, са металном
конструкцијом / ногама.
Сет - сто (150 x 80) + 3 столице
Сет се састоји од:
стола са три фијоке опремљеним клизним механизмом ,
од универа, у боји по избору наручиоца, са металним
ногама и конструкцијом и
три канцеларијске столице тапациране еко кожом у боји
по избору наручиоца, са металном конструкцијом /
ногама,стандардне висине.
Плакар - cca 90+170 / 40 / 275
Израђен од универа у боји коју одреди наручилац,
дебљине 18мм, окантоване абс траком дебљине 2мм.
Начин спајања типа невидљиви кекс, леђа од

Страна 12 од 144

сет

40

ком

1

ком

1

сет

2

сет

1

ком

1

