meble metalowe

szafy biurowe
Szafa z trzema regulowanymi półkami

• Szafa 2-drzwiowa
• regulowanie trzypunktowe
• wykonana z blachy o gr. 0.8 mm
• posiada cokół o wys. 50 mm
• standardowo wyposażona
w 3 regulowane półki
• wyposażona w zamek patentowy
SZAFA metalowa na akta (popiel RAL 7035)*
typ

SZAFA metalowa kartotekowa

wymiar

nr art.

cena netto

cena brutto

ze skarbczykiem

1800x800x400

66-0410072

788,45

896,-

bez skarbczyka

1800x800x400

66-0410073

676,42

832,-

typ
4 szuflady A4

Metalowa szafa na akta przeznaczona jest do przechowywania dokumentów. Cechuje ją trwałość i funkcjonalność potwierdzone atestem higienicznym.
Przeznaczona jest do biur, szkół i urzędów. Wysoka jakość materiałów użytych
do jej produkcji oraz nowoczesne procesy technologiczne zapewniają jej estetyczny wygląd i wytrzymałość na wiele lat.

typ

nr art.

cena netto

cena brutto

66-0410070

1056,10

1299,-

SZAFA metalowa kartotekowa do przechowywania kartotek A4 lub kartotek wiszących
• 4-szufladowe
• zamykana zamkiem centralnym
• szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych
• malowan farbami proszkowymi
• kolor tylko RAL 7035 (jasnoszary).

Regał metalowy stacjonarny
przeznaczony jest do składowania i przechowywania różnych towarów, książek, segregatorów.
Posiada 5 regulowanych półek,
wyposażony jest w narożniki,
które poprawiają jego stabilność
oraz stopki z regulacją poziomu.

Regały metalowe

wymiar
1285x420x630

• Niezbędny w bibliotece, magazynie
• Składana rączka, dzięki czemu wózek jest
łatwy do przechowywania
• Wymiary platformy ok. 740x470 mm
• Udźwig wózka do 150 kg

około 740x470 mm

Wózek platformowy
nr art.

cena netto

cena brutto

2400x950x500

66-0760030

369,92

455,-

1800x950x500

66-0760030

323,58

398,-

nr art.
66-0760050
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cena netto

cena brutto

154,47

190,-

wyposażenie socjalne

zestawy do sprzątania

SZAFA gospodarcza

Rol-Mop M04

nr art.

cena netto

cena brutto

722,77

889,-

66-0410037

Wymiary: 1800x800x490
Kolory: zielony, beż, niebieski, popielaty

nr art.
66-0780051

cena netto cena brutto

978,87

1204,-

• stelaż chromowany na kółkach samoskrętnych • dwa wiadra o pojemności 13 litrów • dwa wiadra o pojemności 20 litrów
• prasa do wyciskania mopów • koszyk metalowy • uchwyt do worka na odpady o poj. 120 litrów • waga 22,4 kg

A

B
C
TRZONKI ze stelażem do mopów sznurkowych
MOPY bawełniane sznurkowe
nr art.

cena netto cena brutto

A

66-0780039

54,48

67,-

Rol-Mop M02

B

66-0780040

17,08

21,-

nr art.

C

66-0780041

18,70

23,-

66-0780033

A - aluminiowy trzonek z uchwytem do mopów sznurkowych
B - mop bawełniany 350 g sznurkowy
C - mop bawełniany 500 g sznurkowy

A

Rol-Mop M03
cena netto cena brutto

356,91

439,-

nr art.
66-0780032

cena netto cena brutto

438,21

539,-

• stelaż chromowany na kółkach samoskrętnych • jedno
wiadro o pojemności 20 litrów • prasa do wyciskania mopów • koszyk metalowy • waga 8,3 kg

• stelaż chromowany na kółkach samoskrętnych • dwa
wiadra o pojemności 20 litrów każde • prasa do wyciskania mopów • koszyk metalowy • waga 9,9 kg

Rol-Mop z tworzywa sztucznego M02P

Rol-Mop z tworzywa sztucznego M03P

B

C
D
TRZONKI ze stelażem do mopów płaskich - supełkowych, MOPY bawełniane supełkowe
nr art.

cena netto cena brutto

A

66-0780035

133,34

164,-

B

66-0780036

120,33

148,-

C

66-0780037

24,39

30,-

D

66-0780038

22,77

28,-

A - aluminiowy trzonek ze stelażem 50x13 cm
B - aluminiowy trzonek ze stelażem 40x11 cm
C - mop bawełniany supełkowy 50x16 cm
D - mop bawełniany supełkowy 40x13 cm

nr art.

cena netto cena brutto

302,44

66-0780210

372,-

• wózek wykonany z tworzywa sztucznego • na kółkach
samoskrętnych • przekładany uchwyt wykonany z aluminium • dwa wiadra o pojemności 25 i 6 litrów • prasa do
wyciskania mopów • waga 8 kg
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nr art.
66-0780211

cena netto cena brutto

324,39

399,-

• wózek wykonany z tworzywa sztucznego • na kółkach samoskrętnych • przekładany uchwyt wykonany z aluminium • dwa wiadra o pojemności 25 litrów każde • prasa do
wyciskania mopów • waga 8,9 kg

wyposażenie socjalne

Suszarka uniwersalna do włosów i ciała
Automatyczna suszarka do rąk
wymiary

wymiary
nr art.

cena netto

cena brutto

180x255x110 biały

66-0830013-6

204,88

252,-

180x255x110 srebrny

66-0830013-9

246,35

303,-

nr art.

cena netto

180x255x110 biały

66-0830014-6

265,04

cena brutto

326,-

180x255x110 srebrny

66-0830014-9

315,45

388,-

• automatyczny wyłącznik z uchwytem magnetycznym • zabezpieczenie przeciw przegrzaniu • elastyczny przegub • wykonana z tworzywa wysokiej jakości (ABS) • w kolorze białym lub
srebrnym • pobór mocy 800W

• włączana automatycznie • cicha praca • wykonana z tworzywa wysokiej jakości (ABS)
• zabezpieczona przed kradzieżą • w kolorze białym lub srebrnym • pobór mocy: 1200W

Kosz na zużyte ręczniki papierowe
nr art.
66-0780034

wymiar (szer. x wys. x gł.)
340x540x260

cena netto cena brutto

47,97

59,-

• wykonany z lekkich prętów metalowych powlekanych białym PCV • bardzo wygodny
w użytkowaniu • dostosowany do jednorazowych worków • pojemność 47 litrów

TABLICA OSTRZEGAWCZA „Uwaga śliska podłoga”
nr art.

wymiary

66-0780099

61x30 cm

cena netto cena brutto

27,64

34,-

Pełne wyposażenie
pomieszczeń socjalnych oraz
profesjonalne środki czystości na:

www.biuromeble.com.pl
lub 
MARIDA odkurzacze profesjonalne
nr art.
66-0780220
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cena netto

cena brutto
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dozowniki

Pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe
wymiary

nr art.

cena netto cena brutto

298 x 350 x 146 biały

66-0830011-6

56,10

69,-

298 x 350 x 146 srebrny

66-0830011-9

87,00

107,-

• na 400 szt. pojedynczych listków papieru 25x23 cm
• wyposażony w zamek
• tworzywo wysokiej jakości (ABS), gwarantuje długą żywotność i łatwość utrzymania
w czystości

Pojemnik na papier toaletowy JUMBO
wymiary

nr art.

cena netto cena brutto

222 x 235 x 130 biały

66-0830010-6

60,98

75,-

222 x 235 x 130 srebrny

66-0830010-9

80,49

99,-

• rolka papieru o średnicy 19 cm
• wyposażony w zamek i metalową ochronną nakładkę (mosiądz - chrom)
• tworzywo wysokiej jakości (ABS), gwarantuje długą żywotność i łatwość utrzymania
w czystości

Dozownik na mydło w płynie
wymiary

nr art.

cena netto cena brutto

111 x 231 x 87 biały

66-0830012-6

72,36

89,-

111 x 231 x 87 srebrny

66-0830012-9

95,94

118,-

• na 0,75 I mydła
• wyposażony w zamek
• tworzywo wysokiej jakości (ABS), gwarantuje długą żywotność i łatwość utrzymania
w czystości
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LINIA STAL NIERDZEWNA MATOWA

dozowniki

Stalowy dozownik
mydła w płynie STELLA

zabezpieczona trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym.
Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia.
Łączenia boków spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy.

nr art.

poj.

netto

66-0780076

800 ml

251,23

brutto

309,-

66-0780086

400 ml

217,89

268,-

• pojemność zbiornika 800 ml
lub 400 ml
• mydło uzupełniane z kanistra
• zbiornik na mydło wykonany
z tworzywa sztucznego

Stalowy pojemnik
na ręczniki papierowe STELLA MAXI
nr art.
66-0780077

cena netto

cena brutto

291,06

358,-

• pojemność do 500 szt. ręczników

Elektryczna suszarka do rąk
OPTIMA

Stalowy pojemnik
na papier toaletowy STELLA

nr art.

nr art.

660780082

cena netto

cena brutto

891,87

66-0780078

1097,-

• obudowa ze stali matowej
o grubości 1,5 mm
• moc znamionowa 1640 W
• prędkość powietrza 65 km/h
• efektywny czas suszenia 38 s.

66-0780087

cena brutto

200,81

247,-

• dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 19 cm

Elektryczna suszarka do rąk
ECOFLOW PLUS, biała
nr art.

cena netto

Elektryczna suszarka do rąk
ECOFLOW PLUS, szara

cena netto

cena brutto

290,24

357,-

nr art.
66-0780088

• uruchamiana automatycznie
• obudowa z tworzywa ABS
• kolor biały
• moc znamionowa 1650 W

cena netto

cena brutto

309,76

381,-

• uruchamiana automatycznie
• obudowa z tworzywa ABS
• kolor szary
• moc znamionowa 1650 W
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dozowniki

LINIA TOP
wyposażenie w kolorze białym, wykonana
z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykanie na kluczyk

Wykończenie szare

Wykończenie niebieskie

Dozownik mydła TOP
nr art.

Pojemnik na ręczniki TOP
pojemność

cena netto

cena brutto

66-0780059

800 ml

108,13

133,-

66-0780084

400 ml

74,80

92,-

nr art.
66-0780058

cena netto

cena brutto

103,25

127,-

• pojemność do 500 szt. ręczników

• mydło uzupełniane z kanistra

Elektryczna suszarka do rąk TOP
nr art.
66-0780083

• włączana automatycznie
• moc znamionowa 1100 W
• prędkość powietrza 85 km/h
• efektywny czas suszenia 39 sek.

Pojemnik na papier toaletowy TOP
cena netto

cena brutto

373,17

459,-

max. średnica roli

cena netto

66-0780057

nr art.

28 cm*

102,44

126,-

66-0780085

19 cm*

83,74

103,-

• dostosowany do papieru o maksymalnej
średnicy roli
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cena brutto

wzornik kolorów
Kolory PŁYTY STANDARD

Kolory SKLEJKI

BUK Bawaria - A

7 - BRĄZ
RAL 8016

STANDARD

BUK naturalny

Kolory KONSTRUKCJI - standard

1 - CZARNY
RAL 9005

TYP WYKOŃCZENIA stołów przedszkolnych

2 - NIEBIESKI
RAL 5005

Kolory KONSTRUKCJI - z dopłatą 5%

4 - ZIELONY
RAL 6029

3 - CZERWONY
RAL 3020

5 - POPIEL
RAL 7035

ROGI ZAOKRĄGLOWE - dopłata

Kolory KONSTRUKCJI - z dopłatą 8%

12 - ŻÓŁTY
RAL 1021

9 - ALUMINIUM 14 - POMARAŃCZOWY 13 - FIOLETOWY
RAL 4005
matowy
RAL 2003
RAL 9006

DOBÓR STANOWISKA PRACY UCZNIA W ZALEŻNOŚCI OD WZROSTU UŻYTKOWNIKA
wzrost

wysokość siedziska

wysokość blatu

rozmiar

1

93-116 cm

26 cm

46 cm

rozmiar

2

108-121 cm

31 cm

53 cm

rozmiar

3

119-142 cm

35 cm

59 cm

rozmiar

4

133-159 cm

38 cm

64 cm

rozmiar

5

146-176,5 cm

43 cm

71 cm

rozmiar

6

159-188 cm

46 cm

76 cm

rozmiar

7

174-207 cm

51 cm

82 cm

CERTYFIKAT
ZGODNOŚCI

jest najwyższą formą zaufania
nabywcy do wyrobu, potwierdzającą
dobrą jego jakość oraz powtarzalność
w produkcji. Certyfikat Zgodności
jest dokumentem uznawanym
w krajach Unii Europejskiej

Biuro Meble Sp z o. o. w Szczecinku posiada szeroki wybór certyfikowanych i bezpiecznych
mebli do Twojej Placówki. Aby ułatwić Ci wybór w katalogu oznaczyliśmy meble certyfikatem
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zamówienie, warunki sprzedaży

ZAPRASZAMY Zamówienia można przesłać w dogodnej formie:
Masz pytania? Zadzwoń!
+48 94 373 13 35

 e-mail: biuromeble@biuromeble.com.pl
 fax +48 94 372 13 66
 fax +48 94 372 13 63

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
pon. - pt. 8.00-15.00

ZAMÓWIENIE nr
Lp.

................................
Nazwa produktu

z dnia

 Biuro Meble Sp. z o. o.
ul. Szafera 2E lok.2
78-400 Szczecinek
................................
nr art.

kolor

ilość

cena

uwagi

Adres płatnika
Firma:
Osoba do kontaktu:
Adres:
Kod pocztowy i miejscowość:
tel./fax:
e-mail:
NIP
Adres dostawy
Firma:
Osoba do kontaktu:
Adres dostawy:
Kod pocztowy i miejscowość:
tel./fax:

Katalog skierowany jest wyłącznie do placówek oświatowych i samorządowych.

Katalog nie jest ofertą w rozumieniu KC

kupujący w obecności przewoźnika ma

zacją zamówienia w wysokości ustalo-

art. 66 ust. 1. Katalog stanowi zaprosze-

obowiązek sprawdzić czy dostarczone

nej na potwierdzeniu zamówienia.

nie do rokowań handlowych

towary nie uległy uszkodzeniu w trans-

Kolorystyka podana na stronie 4 doty-

w rozumieniu KC art. 71. Producent za-

porcie. Ewentualne uszkodzenie nale-

czy wszystkich wyrobów z płyty i na

strzega sobie prawo dokonania zmian

ży opisać na dokumencie dostawy i nie-

konstrukcji metalowej. Z przyczyn dru-

konstrukcyjnych w oferowanych me-

zwłocznie zgłosić naszym sprzedaw-

karsko-technicznych kolory nieznacz-

blach, nie zmieniając ich charakteru.

com. W cenę towarów wkalkulowano

nie mogą odbiegać od rzeczywistych.

Wszystkie produkty, jeśli są właściwie

bezpłatny transport dla zamówienia po-

Warunki ewentualnego zwrotu towarów

użytkowane, obejmuje 12-miesięczna

wyżej 8000 zł netto. Zamówienia realizo-

w terminie do 14 dni od dostarczenia

gwarancja. Ceny nie zawierają kosztów

wane są wyłącznie po zaakceptowaniu

muszą zostać uzgodnione z dostawcą.

rozładunku i montażu. Meble dostarcza-

warunków sprzedaży podanych na po-

Koszty zwrotu pokrywa zamawiający.

ne są w opakowaniu w stanie do zmon-

twierdzeniach zamówienia.

Zwrotowi podlegają tylko artykuły nowe

towania lub zmontowane (uzależnione

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do

bez śladów użytkowania.

od asortymentu). Przy odbiorze towaru

pobrania zaliczki, przedpłaty przed reali-
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78-400 Szczecinek
ul. Szafera 2E, lok. 2
tel. (94) 373 13 35
tel. (94) 374 09 39
fax (94) 372 13 66
biuromeble@biuromeble.com.pl
www.pomocedydaktyczne.EDU.pl
www.biuromeble.com.pl

