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

Vi har følgende produkt til salgs:

Stålhyller / mini pallereol 240cm høyde,
60cm dybde, modulsystem, NYTT

 1.850,- eks mva ID: 20362 Stk. 18  

Beskrivelse:

https://www.movement.as
https://www.movement.as/kontormobler-og-utstyr/skap-og-lagring/lagerutstyr-og-arkivreoler/stalhyller---mini-pallereol-240cm-hoyde-60cm-dybde-modulsystem-nytt-20362.html


---

Ekstra hyller og påbyggingsmoduler kan kjøpes etter ønske, se priser under.

--

Gavlstige 240cm: kr. 550,- eks. mva. / stk. (Movement ID 23338)

Hylleplate komplett m/ 2xbærejern: kr. 250,- eks. mva. / stk. (Movement ID 23339)

--

Tåler 150kg last pr hylle.

--

Dersom hylleplaten(e) fjernes, og kun bærejern står igjen, er den også ypperlig som dekkreol.

--

Prisen er eks mva.

Lagerhyller / lagerreol / lagerreoler / stålhylle / arkivreol / plukkhylle / plukkreol.

Gavlstigene er blålakkerte, bærejern og hylleplater i lys grålakkert stål, nye og ubrukte. Hyllene tåler

minimum 100kg vekt pr hylleplan.

Et delikat system som også egner seg som butikkinnredning / butikkhylle.

Kjapt å montere, ingen skruer, allikevel meget solid og fleksibelt system.

Gavlstiger er ferdig sveiset, og ingen montering er nødvendig.

Kan evt benyttes som dekkreol om man fjerner dekkplatene på bærebjelkene.

Hyllene er flyttbare i høyden, sikkerhetssplinter til bærejern for å hindre at disse kan falle av ved støt

medfølger.

---

Mål:

Gavlstige: 240 cm høyde / 60 cm dybde, justerbare føtter for ujevnt gulv.

Hylleplater: 111,5 cm indre bredde, bredde med 2 gavlstiger er 128cm.

Dybden er 60 cm.

---

Oppgitt pris er en eksempelpris for startmodul med 2 gavler og 3 hyller.

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.
Ved henting kan man betale med norske bankkort, samt de vanligste kredittkortene. Vi tar dessverre
ikke lenger kontanter.
Vi har også mye annet flott og rimelig møblement til kontoret, samt annet utstyr tilgjengelig.
---
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: Ny

Adresse: Regnbueveien 9 1405

Referanse: 39035103
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