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2 – 3 | Stołki barowe
• Stabilny i wartościowy
• Z oparciem
• Ciężka noga talerzowa

Wersja szkieletu: podstawa talerzowa. Materiał 
szkieletu: rurka stalowa, chromowana. Kolor 
szkieletu: chrom. 

2 | Wys. siedziska: 760 mm. Materiał siedziska: buk. 
Obicie: bez obicia. Kolor obicia: imitacja buku. 
 Nr. 979 976 6F zł 856,- 

3 | Wys. siedziska: 780 mm. Materiał 
siedziska: mikrowłókna. Obicie: powierzchnia siedziska. 
Kolor obicia: czarny. 
 Nr. 979 977 6F zł 939,- 

1 | Stojące stoły bistro
Wysokość: 1100 mm. Materiał blatu stołu: wysokiej jakości 
płyta wiórowa pokryta melaminą. Średnica: 700 mm. 
Średnica kolumny środkowej: 76 mm. Średnica 
nogi: 440 mm. Materiał szkieletu: żeliwo. Kolor 
szkieletu: czarny. Grubość blatu: 25 mm. Kolor 
blatu: czarny. 

Dostawa w częściach – łatwy montaż.

1 |  Nr. 761 615 6F zł 1.020,- 

11 – 12 | Stoły wielofunkcyjne
• Doskonałe meble dodatkowe do mobilnej pracy 

w pozycji siedzącej i stojącej

Wysokość: 1120 mm. Długość: 800 mm. 
Szerokość: 600 mm. Materiał blatu stołu: blat pokryty 
melaminą. Wersja szkieletu: szkielet na 5 nogach. Materiał 
szkieletu: rurka stalowa, lakierowana proszkowo. Kolor 
szkieletu: aluminiowo-srebrny. Grubość blatu: 25 mm. 
Wyposażenie kółek: 5 podwójnych rolek skrętnych. 
Rodzaj regulacji wysokości: o regulowanej wysokości 
dzięki konstrukcji ze sprężyn spiralnych. Zakres regulacji 
wysokości: 720 – 1120 mm. 

Dostawa w częściach – łatwy montaż.

11 | Kolor blatu: imitacja buku. 
 Nr. 610 609 6F zł 983,- 

12 | Kolor blatu: jasnoszary. 
 Nr. 610 610 6F zł 983,- 

4 – 6 | Stoły bistro i stoły 
negocjacyjne
• Blat stołu o grub. 25 mm z krawędzią z tworzywa 

o grub. 2 mm, zaokrągloną
• Stabilna kolumna z okrągłej rurki, Ø 76 mm
• Ciężka noga talerzowa zapewniająca optymalną 

stabilność, Ø 500 mm

Wysokość: 1116 mm. Materiał blatu stołu: płyta wiórowa 
pokryta melaminą. Średnica: 800 mm. Średnica kolumny 
środkowej: 76 mm. Średnica nogi: 500 mm. Wersja 
szkieletu: szkielet stalowy. Materiał szkieletu: stal. Grubość 
blatu: 25 mm. 

Dostawa w częściach – łatwy montaż.

Kolor szkieletu: srebrny. 

4 | Kolor blatu: biały. 
 Nr. 479 873 6F zł 1.210,- 

5 | Kolor blatu: imitacja klonu. 
 Nr. 479 869 6F zł 1.210,- 

6 | Kolor blatu: jasnoszary. 
 Nr. 479 870 6F zł 1.210,- 

7 – 10 | Stoły bistro
Wysokość: 1100 mm. Materiał blatu stołu: blat pokryty 
melaminą. Średnica: 600 mm. Wersja szkieletu: kolumna 
stołu z nogą z żeliwa. Grubość blatu: 19 mm. 

Dostawa w częściach – łatwy montaż.

Wersja: z 1 blatem. 

7 | Kolor szkieletu: aluminiowo-srebrny. Kolor 
blatu: imitacja buku. 
 Nr. 522 059 6F zł 924,- 

8 | Kolor szkieletu: czarny. Kolor blatu: jasnoszary. 
 Nr. 522 060 6F zł 924,- 

Wersja: z 2 blatami. 

9 | Kolor szkieletu: aluminiowo-srebrny. Kolor 
blatu: imitacja buku. 
 Nr. 522 061 6F zł 969,- 

10 | Kolor szkieletu: czarny. Kolor blatu: jasnoszary. 
 Nr. 522 062 6F zł 969,- 
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