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 1 2 3 4
Wys. całk. mm 1300 1300 1950 1950
Szer. całk. mm 650 1300 650 1300
Kolor ramy  Materiał ściany  Kolor ściany        
jasnoszary płyta wiórowa pokryta 

tworzywem
jasnoszary  Nr.

 zł
 746 947 6F

999,-
 746 948 6F

1.430,-
 746 949 6F

1.290,-
 746 950 6F

1.740,-
jasnoszary płyta wiórowa 

z powierzchnią filcową
jasnoszary  Nr.

 zł
 746 951 6F

1.080,-
 746 952 6F

1.450,-
 746 953 6F

1.340,-
 746 954 6F

1.870,-
jasnoszary szkło akrylowe przezroczysty  Nr.

 zł
 746 956 6F

1.500,-
  746 957 6F

1.810,-
 

szary łupkowy płyta wiórowa pokryta 
tworzywem

srebrno-szary  Nr.
 zł

 103 365 6F
999,-

 103 349 6F
1.390,-

 103 322 6F
1.280,-

 103 306 6F
1.740,-

szary łupkowy płyta wiórowa 
z powierzchnią filcową

niebieski  Nr.
 zł

 512 564 6F
1.070,-

 512 565 6F
1.390,-

 512 566 6F
1.290,-

 512 568 6F
1.850,-

szary łupkowy płyta wiórowa 
z powierzchnią filcową

srebrno-szary  Nr.
 zł

 103 497 6F
1.070,-

 103 470 6F
1.390,-

 103 438 6F
1.290,-

 103 381 6F
1.850,-

szary łupkowy szkło akrylowe kolor przydymiony  Nr.
 zł

 704 971 6F
1.500,-

  704 972 6F
1.810,-

 

1 – 4 | Ścianki 
działowe
• Dostarczane do wyboru jako 

wytrzymały i łatwy w utrzymaniu panel 
z tworzywa, jako wygłuszająca płyta 
wiórowa z obiciem filcowym lub jako 
panel ze szkła akrylowego

• Proste i szybkie łączenie przy pomocy 
specjalnych klipsów umożliwiające 
ustawienie ścianek działowych o każdej 
porze i w każdym miejscu

• Możliwość łączenia ze sobą 
wszystkich ścianek działowych według 
indywidualnych potrzeb

Zakres dostawy dla każdego z paneli

2 nogi z regulacją wysokości, klipsy łączące, 
kołpaki ochronne, narzędzia montażowe, 
instrukcja montażu.

Przy zamówieniu należy zwrócić uwagę 
na kolor danej ramy.

• Dodatkowa stabilność
• Wysięg obustronny po 225 mm 
• Do jednego panelu należy zamówić 

2 nóżki

Materiał: metal. Kolor: szary łupkowy. 
Ciężar: 3.2 kg. 

5 |  Nr. 704 973 6F zł 366,- 

5 | Metalowe nóżki do ścianek działowych
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