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

Vi har følgende produkt til salgs:

Lekker serveringskjøl / kantinedisk fra
Rustfrie Bergh, åpen front, glass skyvedør bakside, 130cm bredde, pent brukt

 12.900,- eks mva ID: 32168 Stk. 1  

Beskrivelse:

https://www.movement.as
https://www.movement.as/storkjokken-og-butikkinnredning/storkjokken-og-restaurant/kjol-og-frys/lekker-serveringskjol---kantinedisk-fra-rustfrie-bergh-apen-front-glass-skyvedor-bakside-130cm-bredde-pent-brukt-32168.html


Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.

Kjøleskap i underdel med dører, GN innredet. Fire geiderpar bak hver dør.

Mål:

130 cm bredde

70 cm dybde

159 cm høyde

---

Selges slik den står, men med 10 dagers åpent kjøp mot tekniske feil, slik at kjøper kan sjekke at alt er

ok før handelen er endelig.

---

NB! Utstyr med kjøling kan i noen tilfeller få lekkasjer under transport, og kan derfor behøve påfyll av

kjølegass / mindre service av tekniker etter å ha bli fraktet. Dette er kjøpers risiko, og Movement kan

ikke påta seg slike evt kostnader.

---

Prisen er oppgitt pr stk, eks mva.

Lekker serveringskjøl / kantinedisk / serveringsdisk fra Rustfrie Bergh, åpen front, glass skyvedør

bakside, pent brukt

Produsent: Rustfrie Bergh

Modell: KSA-1300U

Åpen serveringsdisk med kjølt monter i tre plan. Hygienisk utførelse med rustfritt stål utvendig og

innvendig.

Skyvedører på betjeningsside, åpen på kundeside, Glasshyller, god eksponering og belysning.

Monter i isolerglass gir god isolasjonsevne.

GN brønn med dybde 50 mm i hele topplaten.

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.

Produsent: 

Ny eller Brukt: Brukt

Adresse: Regnbueveien 9 1405

Referanse: 108268288
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