Double AT030

Prețurile sunt exprimate în Euro, TVA și transport inclus
Structura
M02, M03, M04
M05
M07, M09, M10

M11, M12
colli colis packs: 1
Bază metal vopsită
volume volume volume: 0,35
Tăblialordo poids brut gross weight: 36 kg
peso

Melamină
1.095
Lăcuit por deschis
1.225
Furnir
1.225
Pianostejar
Plateau Top
Efect
mortar
1.445
Vetro Verre Glass
Vetro acidato Verre opaque Frosted glass
Ceramica Céramique Ceramic

Bază crom
1.139
1.267
1.267
1.487

M02,
M03, M04,
Bază crom
M11, M12
base verniciata
1.167
piétement verni époxy
1.297
epoxy
coated base
1.297

p

1.5171.388

1.436
2.090

Double AT030
40

40

75

160 > 200
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29

Tavolino trasformabile in tavol
gas, regolabile in altezza al m
nobilitato, laccato, legno o eff
Ruote a scomparsa.

Double este una dintre puținele mese
relevable
transformabile care adaugăTable
frumuseții
casetei en table de re
vérin-gaz,
réglable
lipsa secționării tăbliei. Pare o simplă măsuță
de en hauteur
rectangulaire
en mélamine, la
zi, fără să bănuiți că ea poate
deveni o frumoasă
portefeuille.
Roulettes
intégré
masă de prânz.
Măsuța de zi se transformă într-o masă de
Metal frame
prânz, are baza de metal, mecanismul
de transforming coff
millimetre-adjus
87 ridicare cu gaz, reglabilă în lifting
înălțimedevice,
la milimetru
lacquered,
stained
wood or m
de la 29 cm la 87 cm, cu tăblia furniruită, lemn
Under-base
wheels.
sau efect da mortar, cu două
extensii laterale
tip
carte. Roți retractabile.

120

colli colis packs: 1
volume volume volume: 0,39
peso lordo poids brut gross weight: 73 kg

M02, M03, M04,
M11, M12
base verniciata
piétement verni époxy
Prețurile sunt exprimate
în Euro,
cu TVAbase
epoxy
coated

Ambalare:
Pachete: 2
Piano
Plateau
Volum: 0,57
m3 Top
Prețurile de listă includ transportul la adresa indicată de client
1.148
Nobilitato
Mélamine
Greutate brută:
90 kg Melamine
Transportul se face din Italia cu DHL și este
asigurat
1.314
Laccato opaco Laqué mat Matt lacquered
1.352
Laccato lucido Laqué brillant High gloss lacquered
1.314
Laccato poro aperto Laqué pores ouverts Open pore lacquered
1.314
Rovere tinto Chêne teinté Stained oak
1.596
Effetto malta Effet-béton Mortar-look

12

p

