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

Vi har følgende produkt til salgs:

Kinnarps Rezon bordskillevegg til
kontorpult i lys gråmelert ullfilt, 180 cm bredde, 35cm høyde, pent brukt

 795,- eks mva ID: 37337 Stk. 6  

Beskrivelse:

Bordskillevegg / bordskjerm / pultskillevegg / skjermvegg for montering på skrivebord.

For avskjerming av den enkelte arbeidsplass i åpen kontorløsning el.l.

Produsent: Kinnarps

Farge: Grått stoff, ramme i lysegrått metall.

Høyde: 35cm, kan justeres i noe opp/ned i høyden i forhold til overlapp på bordplate.

Bredde:180cm

Ben og vinkler: Bordfester medfølger, enkelt å feste, skrufeste med umbraco fra undersiden.

Prisen er pr skjermvegg, eks mva.

Se også movement.as for våre andre annonser på skillevegger / skjermbrett.

Generell info:

Prisen er å forstå pr stk eks mva, som kommer i tillegg med 25%, om ikke annet er oppgitt i
annonseteksten.
---

https://www.movement.as
https://www.movement.as/kontormobler-og-utstyr/skjermvegger-og-akustikk/bordskjermer---bordskillevegger/kinnarps-rezon-bordskillevegg-til-kontorpult-i-lys-gramelert-ullfilt-180-cm-bredde-35cm-hoyde-pent-brukt-37337.html


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.

Produsent: 

Ny eller Brukt: Brukt

Adresse: Regnbueveien 9 1405

Referanse: 161191502
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