
 
Brukte kontormøbler og teknisk utstyr.
Regnbueveien 9 - Fornebu, 1405 LANGHUS. Telefon: 22151500

Vi har følgende produkt til salgs:

Stort møtebord i hvitt / krom,
530x120cm, passer 16-20 personer, pent brukt

 11.900,- eks mva ID: 36748 Stk. 1  

Beskrivelse:

https://www.movement.as
https://www.movement.as/kontormobler-og-utstyr/bord/motebord-og-konferanse/stort-motebord-i-hvitt---krom-530x120cm-passer-16-20-personer-pent-brukt-36748.html


behov for hjelp til montering.

Se også våre andre annonser for et godt utvalg i møtebord og konferansebord.

Konferansebord / møtebord, pent brukt.

Platefarge: Hvite plater, sider i lakkert MDF

Understell i krom, 3 stk T-føtter

Platemål: 2 stk endeplater 145x120cm, samt midtplate på 240x120cm, tilsammen måler oppsettet

530x120cm

Høyde: 72cm

Passer 16-18 personer på sidene avhengig av bredde på stoler, samt 1 på hver langside, dvs egnet for

opp til 20 personer.

Prisen er for hele oppsettet, eks mva.

NB! Det er montert luker til kabler i bordet, men noen av klaffene er borte, slik at lukene er åpne. Ikke

veldig skjemmende, men skal nevnes.

Evt avbildede stoler selges separat, se andre annonser.

Husk at alle våre møtebord leveres demontert. Ta kontakt med oss for tilbud / overslag, dersom du har

Generell info:

Prisen er å forstå pr stk eks mva, som kommer i tillegg med 25%, om ikke annet er oppgitt i
annonseteksten.
---
Henting må avtales på telefon 22 15 15 00, henting kun etter avtale.
Adresse: Regnbueveien 9, 1405 Langhus, evt sending må avtales særskilt.
Betaling med norske bankkort, Visa og MasterCard, samt kontant.
Husk at vi kan tilby LEASING / FINANSIERING på våre produkter! Ta kontakt for mer informasjon!
Vi har også mye annet flott og rimelig møblement til kontoret, samt annet utstyr tilgjengelig.
---
NB! Kjøper oppfordres til å sette seg inn i våre salgsvilkår som omfatter begrenset angrerett på
bruktkjøp.
---
Se våre andre annonser, eller ta kontakt for visning, eller spesielle behov! Vi har store mengder
forskjellige pent brukte kontormøbler til salgs.
Besøk gjerne vårt showroom på Langhus ved Oslo, med et godt utvalg nye og brukte kontormøbler og
kontorinnredning ellers. Vi har også store mengder annet utstyr til næring på lager for umiddelbar
levering.

Ny eller Brukt: Brukt

Adresse: Regnbueveien 9 1405

Referanse: 152126055
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