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Link do produktu: https://www.albotek.pl/gablota-wiszaca-va11-p-328.html

Gablota wisząca VA11
Cena brutto

1 107,00 zł

Cena netto

900,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

VA11

Producent

ALBO

Wymiary Szer x Gł x Wys
(cm)

90x15x90

Opis produktu
Gablota Szklana Wisząca - Gablota Sklepowa VARIO VA 11 idealna, jako gablota wisząca na puchary, gablota szklana
podświetlana, gablota jubilerska - meble jubilerskie, gablota ekspozycyjna - meble ekspozycyjne, gablota muzealna - meble
muzealne, czy gablota na modele - gablota kolekcjonerska
Gablota wisząca VA 11 wykonana jest ze szkła, profili aluminiowych i płyty meblowej.

SPECYFIKACJA:
Wymiary L x W x H : 90 x 15 x 90 [cm] - istnieje opcja zmiany wymiarów. Napisz do nas!
Płyta płyta wiórowa laminowana 18 mm składa się na podstawę i zwieńczenie górne mebla, krawędzie płyt
okleinowane są tworzywem ABS
Szkło - półki # 6 mm, bok i drzwi # 5 mm, wykończenie krawędzi: Float polerowany TRAPEZ
Szkło osadzone jest za pomocą gumowych uszczelek, co czyni mebel szczelnym i odpornym na kurz
Profil aluminiowy anodowany 30x30 mm. Do wyboru kolor: srebrny/złoty, półokrągły/kwadratowy
Półki mocowane są na regulowanych podpórkach umożliwiających płynną regulację ich wysokości, w zależności od
wysokości ustawianych produktów. Ta cecha pozwala również dodać dodatkową półkę
Drzwi szklane posiadają zamek patentowy, zabezpieczając eksponowany towar przed osobami niepowołanymi
Boki i plecy szklane połączone są z profilami aluminiowymi gumowymi uszczelkami
Uszczelki i listwy przymykowe w kolorze profili aluminiowych

OPCJE DODATKOWE:

Górne zakończenie mebla jako zwieńczenie zamknięte bez oświetlenia lub z oświetleniem
Na zamówienie istnieje możliwość wyprodukowania gabloty szklanej w dowolnym kolorze płyt dostępnych na rynku
Zmiana wymiarów gabloty szklanej
Dodatkowe półki
System jednego klucza
Montaż oświetlenia w trzech wariantach - gablota szklana podświetlana:
- boczne ledowe,
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- podpółkowe listwowe LED,
- pionowe w dwóch profilach aluminiowych
Możliwe jest także zamontowanie zwieńczenia z podświetlaną reklamą lub owalnego z logo

Duży wybór gablot szklanych w systemie VARIO pozwala na dowolną konfigurację zestawień.

Katalog kolekcji gablot szklanych VARIO

pobierz katalog MEBLE SKLEPOWE VARIO

Tagi: gablota sklepowa, gablota, gabloty sklepowe, gabloty, witryna, witryny, wyposażenie sklepów, meble aluminiowe, meble
sklepowe, witryny szklane, witryna wisząca, witryna szklana wisząca, meble ekspozycyjne

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Profil aluminiowy: Kwadrat SR , Półokrągły SR , Półokrągły ZŁ
Płyta: Sonoma 3181 , Sonoma 3197 , Dąb Dziki , Wenge Magia , Klon -- D375 , Buk R5113 , Grusza R4964 , Biała D8681 ,
Popiel U112 , Antracyt U164 , Metalik , Czarny U190
Zwieńczenie górne: Bez zwieńczenia , VZZ-90 Zwieńczenie zamknięte (+ 110,70 zł ), VZP-90 Zwieńczenie podświetlane (+
293,96 zł )
Oświetlenie: Bez oświetlenia , BL3 Boczne ledowe 3 pkt (+ 421,89 zł ), GL2 Górne ledowe 2 pkt (+ 227,55 zł ), PL-3/100
Półkowe listwowe LED x 3 półki (+ 432,96 zł )
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