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9 – 10 | Mesas 
de conferência
Cor da armação: cromado. Tipo 
de tampo: placa de aglomerado 
revestida a resina de melamina. 
Espessura do tampo: 25 mm. Versão 
da armação: armação de 4 pés. 
Altura: 720 mm. Largura: 1400 mm. 
Profundidade: 1400 mm. Forma: quadrado. 

Fornecimento desmontado – montagem 
fácil.

9 | Cor do tampo: imitação de ácer. 
 Nº 941 826 6F € 329.- 

10 | Cor do tampo: imitação de faia. 
 Nº 941 825 6F € 329.- 

11 | Cadeiras 
oscilantes
Cor do assento e do encosto: preto. 
Material do assento e do encosto: 100 % 
Lucia (poliéster, reciclado). Cor 
da armação: cromado. Versão 
da armação: cadeira oscilante. Versão 
dos apoios para braços: apoios para 
os braços com apoios revestidos a pele 
sintética. Altura do assento: 490 mm. 
Largura do assento: 575 mm. Profundidade 
do assento: 530 mm. Altura total: 1030 mm. 

11 | Nº 941 828 6F € 285.-

14 – 15 | Mesas 
de coluna
Altura: 720 mm. Material do tampo 
da mesa: tampo revestido a resina 
de melamina. Diâmetro: 1000 mm. Versão 
da armação: pé de coluna. Material 
da armação: metal, pintado a pó. Cor 
da armação: cinza alumínio. Espessura 
do tampo: 25 mm. 

14 | Cor do tampo: cinzento claro. 
 Nº 605 150 6F € 299.- 

15 | Cor do tampo: imitação de faia. 
 Nº 600 030 6F € 299.- 

12 – 13 | Carrinhos para escritório 

e materiais
• A peça de mobiliário móvel e de 

utilização universal para o escritório, 
sala de conferência e escritório 
doméstico

• Porta em metal fechável à chave com 
fechadura de 2 pontos

• Ângulo de abertura da porta 270°

Largura total: 470 mm. Profundidade 
total: 424 mm. Altura total: 1180 mm. 

Material da armação: placa de aglomerado, 
revestida a melamina. Número 
de prateleiras extraíveis: 1 unid. Material 
do tampo da mesa: placa de aglomerado, 
revestida a melamina. Equipamento 
de rodas: 4 rodas orientáveis com 
imobilizadores. Característica: móvel. 

Número de prateleiras: 2 unid. 

12 | Cor da armação: cinzento claro. 
 Nº 479 813 6F € 959.- 

Número de prateleiras: 4 unid. 

13 | Cor da armação: cinzento claro. 
 Nº 479 810 6F € 699.- 

Mais seleção 
online!

Imitação de ácer

16 | Cadeiras 
empilháveis
Cor do assento e do encosto: natural. Material 
do assento e do encosto: contraplacado 
de faia. Cor da armação: cinza alumínio. 
Material da armação: aço, pintado a pó. 
Versão da armação: armação de 4 pés. 
Altura do assento: 440 mm. Largura 
do assento: 455 mm. Profundidade 
do assento: 410 mm. Versão do assento 
em concha: assento/encosto divididos. 
Estofo: sem estofo. Característica: empilhável. 
Embalagem: 4 unid. 

16 |  Nº 600 050 6F € / UE 249.- 
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