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

Vi har følgende produkt til salgs:

Konferansestol / spisestuestol /
arbeidsstol i blått Kvadrat-stoff / ask fra Varier Furniture, modell Actulum, design: Peter Opsvik,
pent brukt

 3.250,- eks mva ID: 42311 Stk. 2  

Beskrivelse:

https://www.movement.as
https://www.movement.as/kontormobler-og-utstyr/stoler-og-sittemobler/konferansestoler---besoksstoler/konferansestol---spisestuestol---arbeidsstol-i-blatt-kvadrat-stoff---ask-fra-varier-furniture-modell-actulum-design-peter-opsvik-pent-brukt-42311.html


---

Prisen er pr stol, eks mva.

---

Se også våre andre annonser for et godt utvalg i pent brukte stoler og andre kontormøbler.

Pent brukt besøksstol / konferansestol / spisestuestol / arbeidsstol.

Understell i askefiner

Sete og rygg i blått stoff

Tekstiltype: Steelcut trio fra Kvadrat

Produsent: Varier Furniture

Modell: Actulum

Design: Peter Opsvik, 1995

---

Actulum™ is an all-rounder that enables effortless movement in any situation where you might find

yourself seated at a table. It is comfortable, versatile and suitable for individual workstations and

conference and dining rooms alike. Tilt forward or lean back while the curved wooden runners create a

pendulum movement responding to your body’s natural inclinations. The chair features a slim backrest

with a flexible joint, which purpose is to accommodate the largest possible number of sitting positions.

---

Fungerer også som besøksstol, møteromsstol eller evt spisestuestol.

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.
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: 230244330
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