
Meble i wyposażenie
gospodarcze

meble, krzesła, wieszaki, zegar, lampki, oświetlenie, maty pod krzesła, szafki na klucze,
apteczki, tabliczki informacyjne, kasetki metalowe, wyposażenie gospodarcze
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Biurko prostokątne płytowe
Praktyczne, standardowe biurko. Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm. Krawędzie
blatów zabezpieczone są trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Biurko posiada
2 przelotki na kable - umieszczone z dwóch stron blatu umożliwiają ustawienie sprzętu w dowolnym
miejscu i poprowadzenie kabli tak, aby nie zajmowały miejsca na biurku. Każdy mebel stacjonarny
posiada stopki zapobiegające zarysowaniom podłóg. W przypadku każdego biurka istnieje możliwość
dokupienia przedłużacza, który umieszcza się pod blatem biurka oraz plastikowych klipsów, które
umożliwiają estetyczne poprowadzenie okablowania pod biurkiem.

Biurko L płytowe
Blat w kształcie litery„L” umożliwia ciekawe konfiguracje różnych zestawów stanowisk pracowniczych.
Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm. Krawędzie blatów zabezpieczone są trwałym
obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Biurko posiada 2 przelotki na kable – umieszczone
z dwóch stron blatu umożliwiają ustawienie sprzętu w dowolnym miejscu i poprowadzenie kabli tak,
aby nie zajmowały miejsca na biurku. Biurko posiada wersję prawo i lewostronną. W przypadku biurek
z blatem w kształcie litery„L” zalecane jest jedno z rozwiązań: ustawienie kontenera stacjonarnego
pod blatem; zastosowanie nogi metalowej; połączenie kontenera stacjonarnego z blatem za pomocą
kątownika.

Biurko L na nodze C
Metalowe nogi w nowym kolorze kwarc nadają biurkom nowoczesny wygląd. Blat wykonany z płyty
melaminowanej o grubości 25 mm. Krawędzie blatów zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości
2 mm w kolorze płyty. Blat posiada dwie przelotki na kable – umieszczone z dwóch stron blatu
umożliwiają ustawienie sprzętu w dowolnym miejscu i poprowadzenie kabli tak, aby nie zajmowały
miejsca na biurku. Każdy mebel stacjonarny posiada stopki zapobiegające zarysowaniom podłóg.
W przypadku każdego biurka istnieje możliwość dokupienia przedłużacza, który umieszcza się
pod blatem biurka oraz plastikowych klipsów, które umożliwiają estetyczne poprowadzenie
okablowania pod biurkiem.

Biurka L płytowe Biurka L na nodze CBiurka prostokątne płytowe Kontenery mobilne

Wszystkie meble dostępne na zamówienie

Kontener mobilny
• kontener mobilny posiada centralny zamek umożliwiający zamknięcie wszystkich szuflad na raz
• szuflady wykonane są z płyty melaminowanej
• posiada eleganckie metalowe uchwyty
• kółka umożliwiają przemieszczanie kontenera w dowolne miejsce
• szuflady posiadają metalowe prowadnice na rolkach

Biurka prostokątne płytowe

INDEKS OPIS WYMIARY OKLEINA
NS1115 biurko prostokątne płytowe BR-01 120 x 68, h=74 cm calvados
NS1116 biurko prostokątne płytowe BR-01 120 x 68, h=74 cm orzech
NS1183 biurko prostokątne płytowe BR-01 120 x 68, h=74 cm klon
NS1182 biurko prostokątne płytowe BR-01 120 x 68, h=74 cm wenge
NS1118 biurko prostokątne płytowe BR-02 137 x 68, h=74 cm calvados
NS1119 biurko prostokątne płytowe BR-02 137 x 68, h=74 cm orzech
NS1185 biurko prostokątne płytowe BR-02 137 x 68, h=74 cm klon
NS1184 biurko prostokątne płytowe BR-02 137 x 68, h=74 cm wenge
NS1121 biurko prostokątne płytowe BR-03 160 x 68, h=74 cm calvados
NS1122 biurko prostokątne płytowe BR-03 160 x 68, h=74 cm orzech
NS1187 biurko prostokątne płytowe BR-03 160 x 68, h=74 cm klon
NS1186 biurko prostokątne płytowe BR-03 160 x 68, h=74 cm wenge

Biurka L płytowe

INDEKS OPIS WYMIARY OKLEINA
NS1124 biurko L płytowe BR-05 L 137 x 100 x 68, h=74 cm calvados
NS1125 biurko L płytowe BR-05 L 137 x 100 x 68, h=74 cm orzech
NS1189 biurko L płytowe BR-05 L 137 x 100 x 68, h=74 cm klon
NS1188 biurko L płytowe BR-05 L 137 x 100 x 68, h=74 cm wenge
NS1127 biurko L płytowe BR-05 R 137 x 100 x 68, h=74 cm calvados
NS1128 biurko L płytowe BR-05 R 137 x 100 x 68, h=74 cm orzech
NS1191 biurko L płytowe BR-05 R 137 x 100 x 68, h=74 cm klon
NS1190 biurko L płytowe BR-05 R 137 x 100 x 68, h=74 cm wenge
NS1130 biurko L płytowe BR-06 L 160 x 100 x 68, h=74 cm calvados
NS1131 biurko L płytowe BR-06 L 160 x 100 x 68, h=74 cm orzech
NS1193 biurko L płytowe BR-06 L 160 x 100 x 68, h=74 cm klon
NS1192 biurko L płytowe BR-06 L 160 x 100 x 68, h=74 cm wenge
NS1133 biurko L płytowe BR-06 R 160 x 100 x 68, h=74 cm calvados
NS1134 biurko L płytowe BR-06 R 160 x 100 x 68, h=74 cm orzech
NS1195 biurko L płytowe BR-06 R 160 x 100 x 68, h=74 cm klon
NS1194 biurko L płytowe BR-06 R 160 x 100 x 68, h=74 cm wenge

Biurka L na nodze C

INDEKS OPIS WYMIARY OKLEINA
NS1136 biurko L na nodze C BC-02 137 x 68, h=74 cm calvados
NS1137 biurko L na nodze C BC-02 137 x 68, h=74 cm orzech
NS1197 biurko L na nodze C BC-02 137 x 68, h=74 cm klon
NS1196 biurko L na nodze C BC-02 137 x 68, h=74 cm wenge
NS1139 biurko L na nodze C BC-03 160 x 68, h=74 cm calvados
NS1140 biurko L na nodze C BC-03 160 x 68, h=74 cm orzech
NS1199 biurko L na nodze C BC-03 160 x 68, h=74 cm klon
NS1198 biurko L na nodze C BC-03 160 x 68, h=74 cm wenge
NS1148 biurko L na nodze C BC-06 L 160 x 100 x 68, h=74 cm calvados
NS1149 biurko L na nodze C BC-06 L 160 x 100 x 68, h=74 cm orzech
NS1201 biurko L na nodze C BC-06 L 160 x 100 x 68, h=74 cm klon
NS1200 biurko L na nodze C BC-06 L 160 x 100 x 68, h=74 cm wenge
NS1151 biurko L na nodze C BC-06 R 160 x 100 x 68, h=74 cm calvados
NS1152 biurko L na nodze C BC-06 R 160 x 100 x 68, h=74 cm orzech
NS1203 biurko L na nodze C BC-06 R 160 x 100 x 68, h=74 cm klon
NS1202 biurko L na nodze C BC-06 R 160 x 100 x 68, h=74 cm wenge

Kontenery mobilne

INDEKS OPIS WYMIARY OKLEINA
NS1206 kontener mobilny KM-01 54 x 43, h=60 cm calvados
NS1153 kontener mobilny KM-01 54 x 43, h=60 cm orzech
NS1205 kontener mobilny KM-01 54 x 43, h=60 cm klon
NS1204 kontener mobilny KM-01 54 x 43, h=60 cm wenge



13Meble i wyposażenie gospodarcze
M

e
b

le
b

iu
ro

w
e

26�www.partner21.pl

Regał otwarty
• w regale w wersji 2 OH mieszczą się 2 rzędy segregatorów, w 3 OH mieszczą się 3 rzędy segregatorów,

w wersji 5 OH – 5 rzędów
• wykonany z płyty melaminowej o grubości 18 mm
• szafę montuje się z dwóch elementów (regału i drzwi)
• każdy regał wyposażony jest w dodatkową śrubę meblową, która umożliwia skręcenie dwóch mebli
• posiada stopki dające możliwość regulacji poziomu regałów w zakresie +15 mm oraz zapobiegające

zarysowaniom podłóg
• dodatkową stabilność zapewnia wieniec górny mebla o grubości 25 mm
• plecy regałów w kolorze jasnopopielatym

Szafa ubraniowa
• praktyczna szafa ubraniowa
• otwierana tylko na prawą stronę
• w standardzie wysuwany wieszak na ubrania
• posiada stopki zapobiegające zarysowaniom podłóg

Stół konferencyjny
• blat wykonany z płyty melaminowej o grubości 25 mm
• krawędzie blatu zabezpieczone są trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
• nogi i rama stołów konferencyjnych wykonane z profili metalowych lakierowanych proszkowo na kolor

kwarc
• nogi ze stopkami umożliwiającymi wypoziomowanie stołu w zakresie +30 mm zapewniają stabilność

na każdej powierzchni oraz zapobiegają zarysowaniom podłóg

Regały otwarte Szafy ubraniowe

Rodzaje wykończeń kolorystycznych

calvados klon orzech

wenge części metalowe – kwarc

Stoły konferencyjne Panele konferencyjneŁączniki uniwersalne

Wszystkie meble dostępne na zamówienie

Łącznik uniwersalny
• dostawka na jednej nodze kwadratowej daje możliwość

połączenia dwóch biurek i tworzenia miejsc spotkań
• nogę dostawki można poziomować w zakresie +30 mm
Dostawka jest dostępna w dwóch rozmiarach pasujących
do dwóch biurek zsuniętych razem (DB-02 – 136 cm)
lub rozdzielonych panelem frontowym (DB-03 – 138 cm).

Panel frontowy do biurka
• panel frontowy do biurka PG-03
• panel frontowy do biurka PG-02
Panel frontowy oddziela stanowiska pracy. Rozwiązanie to zapewnia prywatność i poprawia
koncentrację, wpływa pozytywnie na akustykę pomieszczenia. W nowej ofercie każdy panel montowany
jest estetycznie do spodu biurka. Do panelu można dokupić tapicerowane tablice dostępne w dwóch
rozmiarach i dwóch wykończeniach, co daje możliwość swobodnej konfiguracji ich położenia
w zależności od umiejscowienia monitora na biurku.

Szafy ubraniowe

INDEKS OPIS WYMIARY OKLEINA
NS1164 szafa ubraniowa SU-01R 60 x 35, h=180 cm calvados
NS1165 szafa ubraniowa SU-01R 60 x 35, h=180 cm orzech
NS1218 szafa ubraniowa SU-01R 60 x 35, h=180 cm klon
NS1217 szafa ubraniowa SU-01R 60 x 35, h=180 cm wenge

Regały otwarte

INDEKS OPIS WYMIARY OKLEINA
NS1155 regał otwarty RG-01 80 x 35, h=180 cm calvados
NS1156 regał otwarty RG-01 80 x 35, h=180 cm orzech
NS1208 regał otwarty RG-01 80 x 35, h=180 cm klon
NS1207 regał otwarty RG-01 80 x 35, h=180 cm wenge
NS1158 regał otwarty RG-02 80 x 35, h=112 cm calvados
NS1159 regał otwarty RG-02 80 x 35, h=112 cm orzech
NS1210 regał otwarty RG-02 80 x 35, h=112 cm klon
NS1209 regał otwarty RG-02 80 x 35, h=112 cm wenge
NS1161 regał otwarty RG-03 60 x 35, h=180 cm calvados
NS1162 regał otwarty RG-03 60 x 35, h=180 cm orzech
NS1212 regał otwarty RG-03 60 x 35, h=180 cm klon
NS1211 regał otwarty RG-03 60 x 35, h=180 cm wenge
NS1214 regał otwarty RG-04 80 x 35, h=76 cm calvados
NS1215 regał otwarty RG-04 80 x 35, h=76 cm orzech
NS1216 regał otwarty RG-04 80 x 35, h=76 cm klon
NS1213 regał otwarty RG-04 80 x 35, h=76 cm wenge

Biurko – dostawki

INDEKS OPIS WYMIARY OKLEINA
NS1224 dostawka do biurek DB-01 68 x 68, h=74 cm calvados
NS1225 dostawka do biurek DB-01 68 x 68, h=74 cm orzech
NS1226 dostawka do biurek DB-01 68 x 68, h=74 cm klon
NS1223 dostawka do biurek DB-01 68 x 68, h=74 cm wenge
NS1228 dostawka do biurek DB-02 136 x 40, h=74 cm calvados
NS1229 dostawka do biurek DB-02 136 x 40, h=74 cm orzech
NS1230 dostawka do biurek DB-02 136 x 40, h=74 cm klon
NS1227 dostawka do biurek DB-02 136 x 40, h=74 cm wenge
NS1232 dostawka do biurek DB-03 138 x 40, h=74 cm calvados
NS1233 dostawka do biurek DB-03 138 x 40, h=74 cm orzech
NS1234 dostawka do biurek DB-03 138 x 40, h=74 cm klon
NS1231 dostawka do biurek DB-03 138 x 40, h=74 cm wenge

Biurko – panel frontowy

INDEKS OPIS WYMIARY OKLEINA
NS1236 panel frontowy do biurek PG-02 137 x 54,5 cm calvados
NS1237 panel frontowy do biurek PG-02 137 x 54,5 cm orzech
NS1238 panel frontowy do biurek PG-02 137 x 54,5 cm klon
NS1235 panel frontowy do biurek PG-02 137 x 54,5 cm wenge
NS1240 panel frontowy do biurek PG-03 160 x 54,5 cm calvados
NS1241 panel frontowy do biurek PG-03 160 x 54,5 cm orzech
NS1242 panel frontowy do biurek PG-03 160 x 54,5 cm klon
NS1239 panel frontowy do biurek PG-03 160 x 54,5 cm wenge

Stoły konferencyjne

INDEKS OPIS WYMIARY OKLEINA
NS1166 stół konferencyjny BK-01 80 x 80, h=74 cm calvados
NS1167 stół konferencyjny BK-01 80 x 80, h=74 cm orzech
NS1220 stół konferencyjny BK-01 80 x 80, h=74 cm klon
NS1219 stół konferencyjny BK-01 80 x 80, h=74 cm wenge
NS1169 stół konferencyjny BK-02 140 x 80, h=74 cm calvados
NS1170 stół konferencyjny BK-02 140 x 80, h=74 cm orzech
NS1222 stół konferencyjny BK-02 140 x 80, h=74 cm klon
NS1221 stół konferencyjny BK-02 140 x 80, h=74 cm wenge
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na podnośnik
pneumatyczny

Fotel Cordoba
• szerokie, komfortowe siedzisko

i ergonomicznie wyprofilowane oparcie
• oparcie i siedzisko tapicerowane pianką

oraz skórą naturalną lub eko skórą
• możliwość swobodnego kołysania się

oraz blokady oparcia w pozycji do pracy
• stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego
• płynnie regulowana wysokość siedziska

za pomocą podnośnika pneumatycznego
• nylonowa podstawa jezdna
• kółka do powierzchni dywanowych
• kółka do parkietów (opcja)

INDEKS OPIS/KOLOR CENA
NS1101 skóra naturalna, czarny 819,78 zł/szt.
NS1102 skóra naturalna, brązowy 819,78 zł/szt.
NS1266 eko skóra, czarny 685,91 zł/szt.

P RESTIŻOWY

na podnośnik
pneumatyczny

Fotel Ceres Steel
• szerokie, komfortowe siedzisko

i ergonomicznie wyprofilowane oparcie
• oparcie i siedzisko tapicerowane pianką

oraz skórą naturalną lub eko skórą
• możliwość swobodnego kołysania się
• blokada oparcia w pozycji do pracy
• regulowana wysokość fotela
• regulacja siły oporu oparcia
• stalowe, chromowane podłokietniki

z tapicerowanymi nakładkami
• stalowa, chromowana podstawa fotela
• kółka do powierzchni dywanowych
• kółka do parkietów (opcja)

INDEKS OPIS/KOLOR CENA
NS1247 skóra naturalna, czarny 775,69 zł/szt.
NS1246 skóra naturalna, brązowy 775,69 zł/szt.
NS1267 eko skóra, czarny 684,56 zł/szt.

P RESTIŻOWY

na podnośnik
pneumatyczny

INDEKS OPIS/KOLOR CENA
NS1268 eko skóra, czarny 662,87 zł/szt.
NS1269 eko skóra, beżowy 662,87 zł/szt.
NS1270 eko skóra, brązowy 662,87 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS/KOLOR CENA
NS1086 czarny 528,67 zł/szt.
NS1084 granatowy 528,67 zł/szt.
NS6079 zielony 528,67 zł/szt.

STANDARDOWY

na podnośnik
pneumatyczny

na podnośnik
pneumatyczny

Fotel gabinetowy 8000
• siedzisko i oparcie tapicerowane

pianką oraz imitacją skóry lub tkaniną
welurową

• konstrukcja z profilowanej sklejki
gwarantuje długie użytkowanie

• mechanizm umożliwiający swobodne
odchylanie, blokadę w pozycji
do pracy i regulację siły odchylania

• stalowa podstawa z plastikowymi
nakładkami

• kółka do powierzchni dywanowych
• kółka do parkietów (opcja)

INDEKS OPIS/KOLOR CENA
NS1083 imit. skóry, czarny 442,27 zł/szt.
NS5488 welur, czarny 442,27 zł/szt.
NS5391 welur, granatowy 442,27 zł/szt.
NS5390 welur, popielaty 442,27 zł/szt.
NS5946 imit. skóry, brązowy 442,27 zł/szt.

EKONOMICZNY

na podnośnik
pneumatyczny

Krzesło obrotowe Optima HR
• szerokie, komfortowe siedzisko

i ergonomicznie wyprofilowane oparcie,
tapicerowane tkaniną z atestem
trudnopalności

• tapicerowany, regulowany zagłówek
• oparcie tapicerowane z obydwu stron
• funkcja Up&Down – płynnie regulowana

wysokość oparcia i podparcia lędźwi
• dynamiczne oparcie odchylające się

synchronicznie z ruchomym siedziskiem
• regulowana siła oporu oparcia
• możliwość blokady siedziska i oparcia

w pięciu pozycjach
• Anti-Shock – zabezpieczenie przed

uderzeniem oparcia w plecy użytkownika
po zwolnieniu blokady ruchu

• stałe podłokietniki z antypoślizgowymi
nakładkami

• kółka do powierzchni dywanowych
• kółka do parkietów (opcja)

INDEKS KOLOR CENA
NS1104 kremowy 807,38 zł/szt.
NS1105 pomarańczowy 807,38 zł/szt.
NS1106 szary 807,38 zł/szt.
NS1107 czarny 807,38 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Fotel gabinetowy Mefisto
• tapicerowany pianką oraz tkaniną

welurową
• konstrukcja z profilowanej sklejki

gwarantuje długie użytkowanie
• mechanizm umożliwiający swobodne

kołysanie się oraz blokadę oparcia
w pozycji do pracy i regulację siły
odchylania

• podnośnik pneumatyczny zapewnia
miękkie resorowanie oraz płynną
regulację wysokości

• nylonowa podstawa wyposażona w pięć
kółek do miękkiej nawierzchni

• wygodne podłokietniki
• kółka do powierzchni dywanowych
• kółka do parkietów (opcja)

Fotel gabinetowy Orbit
• z mechanizmem Tilt
• szerokie, komfortowe siedzisko

i ergonomicznie wyprofilowane oparcie
• siedzisko i oparcie tapicerowane pianką

oraz Eko skórą
• możliwość swobodnego kołysania się
• blokada oparcia w pozycji do pracy
• regulowana wysokość fotela
• regulacja siły oporu oparcia
• podłokietniki z tworzywa sztucznego
• podstawa: czarna, nylonowa
• samohamowane kółka do powierzchni

twardych lub do powierzchni
dywanowych (opcja)

• produkt posiada Atest Badań
Wytrzymałościowych Remodex

W przypadku zamówień krzeseł z oferty Express, których jednorazowa ilość przekroczy możliwości dostawy w terminie 5 dni roboczych, firma zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego terminu na całość lub część zamówienia.
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W przypadku zamówień krzeseł z oferty Express, których jednorazowa ilość przekroczy możliwości dostawy w terminie 5 dni roboczych, firma zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego terminu na całość lub część zamówienia.

na podnośnik
pneumatyczny

INDEKS KOLOR SIEDZISKO/OPARCIE CENA
NS6727 czarny/pomarańczowy 443,27 zł/szt.
NS6773 czarny/czerwony 443,27 zł/szt.
NS6940 czarny/szary 443,27 zł/szt.
NS6945 czarny/granatowy 443,27 zł/szt.

STANDARDOWY

na podnośnik
pneumatyczny

INDEKS KOLOR/OPIS CENA
NS1250 niebiesko-czarna kratka 242,64 zł/szt.
NS1249 czarna kratka 242,64 zł/szt.
NS1252 szaro-czarna kratka 242,64 zł/szt.
NS1251 brązowo-beżowa kratka 242,64 zł/szt.

EKONOMICZNY

na podnośnik
pneumatyczny

INDEKS KOLOR CENA
NS7199 granatowy 528,00 zł/szt.
NS1254 pomarańczowy 528,00 zł/szt.
NS1256 czarny 528,00 zł/szt.
NS1255 szary 528,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Krzesło obrotowe Fero R
• szerokie oparcie i siedzisko
• oparcie i siedzisko tapicerowane pianką

oraz tkaniną Oban posiadającą atest
trudnopalności

• mechanizm Ergon 2L
• możliwość blokady kąta odchylenia

oparcia w wybranej pozycji
• regulowana wysokość krzesła
• regulowana wysokość oparcia
• regulowane (w pionie) podłokietniki
• nylonowa podstawa krzesła
• kółka do powierzchni dywanowych
• kółka do parkietów (opcja)

Krzesło obrotowe
Leon GTP2
• szerokie oparcie i siedzisko tapicerowane

pianką oraz tkaniną welurową
• zastosowano mechanizm umożliwiający

swobodne odchylanie, blokadę w pozycji
do pisania, regulację siły odchylania

• podnośnik pneumatyczny zapewnia
płynną regulację wysokości fotela

• stałe podłokietniki
• stabilna podstawa jezdna zapewnia

komfort i bezpieczeństwo użytkowania
• kółka do powierzchni dywanowych
• kółka do parkietów (opcja)

Krzesło obrotowe Adler GTP
• wysokie, ergonomicznie wyprofilowane

oparcie
• oparcie i siedzisko tapicerowane

pianką oraz wytrzymałą tkaniną
• możliwość blokady kąta odchylenia

oparcia w wybranej pozycji
• regulowana głębokość siedziska
• regulowana wysokość krzesła
• regulowana wysokość oparcia
• wygodne podłokietniki
• nylonowa podstawa krzesła
• kółka do powierzchni dywanowych
• kółka do parkietów (opcja)

na podnośnik
pneumatyczny

Krzesło obrotowe Omega GTP
• oparcie i siedzisko tapicerowane pianką

oraz wytrzymałą tkaniną
• profilowane ergonomicznie oparcie
• możliwość blokady kąta odchylenia

oparcia w wybranej pozycji
• regulowana głębokość siedziska
• regulowana wysokość krzesła
• regulowana wysokość oparcia
• stałe podłokietniki
• kółka do powierzchni dywanowych
• kółka do parkietów (opcja)

INDEKS KOLOR/OPIS CENA
NS5367 niebiesko-czarna kratka 265,69 zł/szt.
NS5345 czarna kratka 265,69 zł/szt.
NS1046 szaro-czarna kratka 265,69 zł/szt.
NS5408 brązowo-beżowa kratka 265,69 zł/szt.

STANDARDOWY

na podnośnik
pneumatyczny

INDEKS KOLOR CENA
NS6039 kremowy 507,02 zł/szt.
NS6521 pomarańczowy 507,02 zł/szt.
NS6812 szary 507,02 zł/szt.
NS6835 czarny 507,02 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Krzesło obrotowe Stillo GTP
• wygodne siedzisko i dekoracyjne oparcie
• siedzisko i oparcie tapicerowane pianką

oraz tkaniną z atestem trudnopalności
• możliwość swobodnego kołysania się
• oparcie odchylające się synchronicznie

z siedziskiem w stosunku 2:1
• możliwość blokady siedziska i oparcia

w 5 pozycjach
• regulacja siły oporu oparcia
• Anti-Shock – zabezpieczenie przed

uderzeniem oparcia w plecy użytkownika
• regulowana wysokość krzesła
• Up&Down – regulowana wysokość oparcia
• stałe podłokietniki
• kółka do powierzchni dywanowych
• kółka do parkietów (opcja)

na podnośnik
pneumatyczny

INDEKS KOLOR CENA
NS1271 pomarańczowy 665,33 zł/szt.
NS1272 czarny 665,33 zł/szt.
NS1273 granatowy 665,33 zł/szt.
NS1274 szary 665,33 zł/szt.

STANDARDOWY

Krzesło obrotowe Concept
• z mechanizmem Ergon 2L
• miękkie siedzisko tapicerowane tkaniną

z atestem trudnopalności
• oparcie z siatki posiada podparcie

pod lędźwie
• mechanizm umożliwiający blokadę kąta

odchylenia oparcia w wybranej pozycji
• regulowana wysokość krzesła
• regulowana wysokość oparcia

za pomocą śruby
• stałe podłokietniki
• nylonowa podstawa krzesła
• kółka do powierzchni dywanowych

w standardzie, kółka do parkietów (opcja)
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Krzesło konferencyjne
Samba
• rama stalowa, chromowana
• siedzisko wykonane ze sklejki

drewnianej, tapicerowane imitacją skóry
• nakładki podłokietników wykonane

z litego drewna bukowego
• możliwość składania w stosy po 4 szt.
• daje się łatwo łączyć w szereg

za pomocą łączników„SAMBA LINK”
• nogi krzesła zabezpieczone

plastikowymi zaślepkami
• posiada Atest Badań Wytrzymałościowych

Remodex
INDEKS OPIS/KOLOR CENA
NS5284 łososiowy + orange 344,82 zł/szt.
NS5234 kremowy + ciemny orzech 344,82 zł/szt.
NS5233 czarny + koniak 344,82 zł/szt.
NS5232 brązowy + wenge 344,82 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS OPIS CENA
DO8024 na podłogę, 117x152 cm 600,38 zł/szt.
DO7705 na podłogę, �1x122 cm 341,73 zł/szt.
DO1164 na wykładzinę, 117x152 cm 637,33 zł/szt.
DO7742 na wykładzinę, �1x122 cm 360,22 zł/szt.

STANDARDOWY

Krzesło konferencyjne
ISO Chrome
• rama chromowana, wykonana

z profili stalowych
• siedzisko i oparcie wykonane z litej sklejki

drewnianej
• siedzisko pokryte pianką tapicerską

oraz tkaniną podstawową
• plastikowa osłona siedziska zapobiega

przecieraniu się tkaniny podczas użytkowania
• nogi krzesła wyposażone

w plastikowe stopki chroniące
podłogę przed zniszczeniem

• możliwość składania w stosy do 10 szt.
• posiada Atest Badań Wytrzymałościowych

Remodex
INDEKS KOLOR CENA
NS5034 czarna kratka 139,62 zł/szt.
NS1032 niebiesko-czarna kratka 139,62 zł/szt.
NS1000 szaro-czarna kratka 139,62 zł/szt.
NS5033 brązowo-beżowa kratka 139,62 zł/szt.

EKONOMICZNY

Krzesło konferencyjne
ISO Black
• rama wykonana z profili stalowych,

malowana proszkowo na kolor czarny
• siedzisko i oparcie wykonane z litej sklejki

drewnianej
• siedzisko pokryte pianką tapicerską

oraz tkaniną podstawową
• plastikowa osłona siedziska zapobiega

przecieraniu się tkaniny podczas użytkowania
• czarny pulpit z tworzywa sztucznego (opcja)
• nogi krzesła wyposażone w plastikowe stopki

chroniące podłogę przed zniszczeniem
• możliwość składania w stosy do 10 szt.
• posiada Atest Badań Wytrzymałościowych

Remodex

INDEKS OPIS/KOLOR CENA
NS5008 czarna kratka 114,07 zł/szt.
NS1034 niebiesko-czarna kratka 114,07 zł/szt.
NS1035 szaro-czarna kratka 114,07 zł/szt.
NS5314 brązowo-beżowa kratka 114,07 zł/szt.
NS1026 pulpit, podłokietnik 109,80 zł/szt.

EKONOMICZNY

Krzesło konferencyjne
Cortessa
• solidna, metalowa, chromowana
rama krzesła

• siedzisko i oparcie wykonane
z tworzywa sztucznego

• łatwe do utrzymania w czystości
• możliwość składowania w stosy do 8 szt.
• posiada Atest Badań Wytrzymałościowych

Remodex
INDEKS KOLOR CENA
NS1111 niebieski 104,38 zł/szt.
NS1112 czerwony 104,38 zł/szt.
NS1113 czarny 104,38 zł/szt.

EKONOMICZNY

INDEKS KOLOR CENA
NS1053 czarny 196,56 zł/szt.
NS5427 aluminium 208,76 zł/szt.
NS1098 chrom 229,33 zł/szt.

STANDARDOWY

Wieszak Arizona
• wykonany z rur stalowych chromowanych
lub malowanych proszkowo na kolor
aluminium lub czarny

• stabilny, wytrzymały
• uchwyt na parasole oraz podstawka
na ściekającą z nich wodę

Mata pod krzesło
• przezroczysta
• ułatwia przesuwanie krzesła oraz zapobiega

przecieraniu wykładziny lub rysowaniu podłogi
• wymiary 120 x 150 cm
INDEKS OPIS CENA
ET5732 na podłogę 633,96 zł/szt.

STANDARDOWY

Maty na podłogi i dywany
• elastyczna - wykonana z miękkiego PVC (2,5 mm)

z zaokrąglonymi rogami
• na twardą podłogę lub na wykładziny, dywany

o maksymalnej grubości do 7 mm
• zabezpiecza podłogę przed uszkodzeniami
• wycisza odgłos przesuwania kółek fotela
• antypoślizgowa, odporna na zarysowania

szaro-czarnej kratki
nie ma w ofercie
Express

szaro-czarnej kratki
nie ma w ofercie
Express
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INDEKS OPIS CENA
GG6266 Kt-58 270,98 zł/szt.
GG5267 Kt-87 293,73 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Lampki biurkowe: Saxo LED KT-58
i Cari LED KT-87
• zacisk umożliwiający przykręcenie do blatu
• moc: 5 W (KT-58), 3 W (KT-87)
• zasilacz zintegrowany z przewodem zasilającym
• przewód zasilający: (KT-58) 150 cm, (KT-87) 180 cm
• kolor szary

INDEKS OPIS CENA
GG5263 biały 125,58 zł/szt.
GG5264 czarny 125,58 zł/szt.

STANDARDOWY

Lampka biurkowa Heron KT017C
• zacisk i wysięgnik wykonany z metalu
• klosz z tworzywa sztucznego
• odbłyśnik z aluminium
• wbudowany włącznik
• moc świetlówki: 11 W G23 (w komplecie)
• przewód zasilający: 175 cm

INDEKS OPIS CENA
GG5260 czarny metaliczny 74,73 zł/szt.
GG5261 szary metaliczny 74,73 zł/szt.

EKONOMICZNY

Lampka biurkowa Golba SX065
• podstawa i klosz wykonane z tworzywa sztucznego
• wysięgnik teleskopowy i odbłyśnik z aluminium
• transformator wbudowany w podstawę
• wbudowany włącznik
• moc żarówki halogenowej: 20 W (w komplecie)
• przewód zasilający: 165 cm

INDEKS CENA
GG5248 96,42 zł/szt.

EKONOMICZNY

Lampka biurkowa Neli SX388
• podstawa i klosz wykonany z tworzywa sztucznego
• wysięgnik teleskopowy i odbłyśnik z aluminium
• transformator wbudowany w podstawę
• wbudowany włącznik
• moc żarówki halogenowej: 35 W (w komplecie)
• przewód zasilający: 165 cm
• kolor czarny

Lampka biurkowa Miron KT040
• podstawa wykonana z tworzywa sztucznego
• klosz z lakierowanej blachy stalowej
• wysięgnik z aluminium
• wbudowany włącznik
• maksymalna moc żarówki: 40 W E14
• przewód zasilający: 1�0 cm
• kolor szary metaliczny

INDEKS CENA
GG5265 153,44 zł/szt.

STANDARDOWY

Lampka biurkowa IBIS KT028
• podstawa i wysięgnik wykonane z metalu
• klosz i wierzch podstawy z tworzywa sztucznego
• odbłyśnik z aluminium
• wbudowany włącznik
• maksymalna moc żarówki: 20 W E27
• przewód zasilający: 175 cm
• kolor szary

INDEKS CENA
GG5262 184,38 zł/szt.

STANDARDOWY
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INDEKS SYMBOL TECHNOLOGIA MOC MOCOWANIE ODPOWIEDNIK STRUMIEŃ ŚW. TRWAŁOŚĆ CENA
AJ1798 AJE-S�SE14P spiral short � W E14 45 W 430 lm 10 000 h 18,89 zł/szt.
AJ1411 AJE-S20P spiral 20 W E27 85 W 1200 lm 12 000 h 22,83 zł/szt.
AJ1692 AJE-S�SP spiral short � W E27 40 W 430 lm 10 000 h 18,80 zł/szt.
AJ1799 AJE-4U15SP 4U short 15 W E27 75 W 845 lm 10 000 h 21,90 zł/szt.
AJ1336 AJE-C�E14P candle � W E14 45 W 432 lm 10 000 h 21,93 zł/szt.
AJ1800 AJE-S13E14P spiral 13 W E14 65 W 820 lm 12 000 h 18,89 zł/szt.
AI1412 AJE-S11P spiral 11 W E27 50 W 630 lm 12 000 h 18,56 zł/szt.
AJ1691 AJE-S23P spiral 23 W E27 �8 W 1371 lm 12 000 h 23,59 zł/szt.

STANDARDOWY

Świetlówki kompaktowe CFL
• barwa światła ciepła

INDEKS SYMBOL MOC MOCOWANIE ODPOWIEDNIK STRUMIEŃ ŚW. KĄT ŚWIECENIA ILOŚĆ LED TRWAŁOŚĆ CENA
AJ1705 AJE-S6010W 3,5 GU10 30 250 120° 60 30 000 h 38,87 zł/szt.
AJ1724 AJE-S2410W 3 GU10 30 230 120° 24 30 000 h 43,73 zł/szt.
AJ1801 AJE-S6014W 3,5 E14 30 250 120° 60 30 000 h 38,87 zł/szt.
AJ1306 AJE-W4810WHP 2.5 GU10 30 200 100° 48 30 000 h 34,83 zł/szt.
AJ1802 AJE-HS2827B 11 E27 60 806 140° 28 25 000 h 97,66 zł/szt.
AJ1803 AJE-S4810W 2,1 GU10 25 200 120° 48 30 000 h 34,20 zł/szt.
AJ1577 AJE-4810W 2 GU10 20 160 15° 48 30 000 h 28,55 zł/szt.
AJ1804 AJE-S6027W 3,5 E27 30 250 120° 60 30 000 h 38,87 zł/szt.

STANDARDOWY

Źródła LED/SMD
• barwa światła ciepła
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Szafka na klucze
• obudowa wykonana z aluminium
• w komplecie: arkusz z etykietami do opisania na komputerze,

6 zawieszek zapasowych, zestaw montażowy

INDEKS OPIS CENA
DU5213 12 kluczy 241,06 zł/szt.
DU5169 18 kluczy 304,76 zł/szt.
DU5210 36 kluczy 374,09 zł/szt.
DU5211 48 kluczy 472,27 zł/szt.
DU5192 54 klucze 494,44 zł/szt.
DU5212 72 klucze 584,53 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Zawieszki na klucze
• różnokolorowe, plastikowe zawieszki do kluczy
• zabezpieczone przezroczystą folią okienko

do wpisania numeru pomieszczenia
• opakowanie 100 szt.

INDEKS CENA
AG5021 39,00 zł/op.

STANDARDOWY

Szafka na klucze
• kolor szary
• zamek na klucz
• w komplecie zawieszki na klucze

INDEKS ZAWIESZKI WYMIARY CENA
AG6691 40 250 x 200 x 78 mm 128,56 zł/szt.
AG6269 60 300 x 230 x 78 mm 137,22 zł/szt.
AG6270 100 300 x 230 x 78 mm 215,22 zł/szt.

STANDARDOWY

Zawieszka na klucze Key Clip
• przejrzyste okienko do opisania
• praktyczny mechanizm zaciskowy
• miejsce na 2-3 klucze
• specjalna obudowa zawieszki zabezpiecza
przed przekręcaniem się jej na boki po zawieszeniu na haczyku

• opakowanie 6 szt.
• bezpłatny program do opisu etykiet na stronie www.durable.pl

INDEKS KOLOR CENA
DU5186 czarny 17,60 zł/op.
DU5187 żółty 17,60 zł/op.
DU5188 czerwony 17,60 zł/op.
DU5214 granatowy 17,60 zł/op.

P RESTIŻOWY

Apteczka
• bez wyposażenia
• wykonana z aluminium

INDEKS OPIS CENA
DU5208 mała 404,35 zł/szt.
DU5209 duża 531,04 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Apteczka HF072B
• funkcjonalna szafka metalowa
• kolor biały z wymalowanym zielonym krzyżem
• różna wielkość półek
• wygodny uchwyt do przenoszenia
• wymiary: 2�0 x 230 x 80 mm

INDEKS CENA
AG1123 137,22 zł/szt.

STANDARDOWY
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Kosz na śmieci
z popielnicą
• 17 litrów, okrągły, z popielnicą
• do wykorzystania wewnątrz

i na zewnątrz budynków
– obszar zadaszony

• wyjmowana popielnica
i pojemnik na śmieci

• w wyposażeniu 1,5 kg
piasku do popielnicy

• wymiary: 620 x 260 mm
(wys. x średnica)

INDEKS KOLOR CENA
DU1082 czarny 427,93 zł/szt.
DU1083 srebrny 427,93 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Koszopopielnica
LT1011
• stalowa, malowana proszkowo
• wyjmowane, ocynkowane wiadro
• wymiary: 60 x 25 cm (wys. x śr.)

LT1031
• stalowa, błyszcząca
• wyjmowane, ocynkowane wiadro
• wymiary 60 x 25 cm (wys. x śr.)

INDEKS KOLOR CENA
LT1011 czarny 184,44 zł/szt.
LT1031 stalowy 184,44 zł/szt.

STANDARDOWY

Kosz metalowy
z przyciskiem pedałowym
• stal szlifowana, matowa
• wyjmowane plastikowe wiaderko
• poj. 5 l: średnica – 18,5 cm, wysokość - 24 cm
• poj. 14 l: średnica – 25 cm, wysokość - 3� cm
• poj. 20 l: średnica – 30 cm, wysokość - 45 cm

INDEKS OPIS CENA
LT1032 5 l 51,11 zł/szt.
LT1033 14 l 97,78 zł/szt.
LT1034 20 l 139,33 zł/szt.

STANDARDOWY

Kosz z uchylaną pokrywą Bullet-Bin
• pojemność 40 l
• stal szlifowana, matowa
• wysokość 80 cm, średnica 30 cm

INDEKS CENA
LT1041 171,11 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Kosz na śmieci Vivida
• nowoczesny wygląd z unikalnym

wytłoczeniem w kwadraty, doskonale
uzupełnia inne produkty z kolekcji Europost

• gładka powierzchnia wewnętrzna ułatwia
czyszczenie

• zintegrowana rączka do łatwego
przenoszenia

• sztywna obręcz do bezpiecznego
mocowania worków na odpady

• pojemność 14 l

INDEKS KOLOR CENA
ET6419 biały 21,78 zł/szt.
ET6420 żółty 21,78 zł/szt.
ET6424 czarny 21,78 zł/szt.
ET6421 czerwony 21,78 zł/szt.
ET6423 zielony 21,78 zł/szt.
ET6422 niebieski 21,78 zł/szt.

P RESTIŻOWY
Część kolekcji VIVIDA

INDEKS KOLOR CENA
DU6821 srebrny 218,19 zł/szt.
DU6822 czarny 218,19 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Stojak na parasole
• wysokiej jakości stojak na parasole
z dekoracyjną perforacją

• wykonany z nierdzewnej stali
• idealny do pomieszczeń biurowych, hotelowych, sklepowych lub do domu
• pojemność 28,5 l
• wymiary: 620 x 260 mm (wys. x przekątna)
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Kosz biurowy GR-018
• wykonany z wysokiej
jakości metalu

Komplet do mycia podłóg
• stelaż plastikowy klips 40 x 11 cm

+ kij aluminiowy 1,4 m
• mop bawełniany klips 40 x 13 cm
• pętelkowy, zielony

INDEKS OPIS CENA
LT1036 stelaż + kij 73,33 zł/szt.
LT1015 mop 31,11 zł/szt.
LT5216 pętelkowy, zielony 31,11 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS CENA
KA5437 czarny 43,93 zł/szt.
KA5550 srebrny 43,93 zł/szt.

EKONOMICZNYKosz na śmieci Trend
• pojemność 16 l
• wygodny uchwyt
INDEKS OPIS CENA
DU6685 przezroczysty 23,67 zł/szt.
DU6684 niebieski przezroczysty 23,67 zł/szt.
DU6752 różowy przezroczysty 23,67 zł/szt.
DU6753 jasnoniebieski przezroczysty 23,67 zł/szt.
DU6754 zielony przezroczysty 23,67 zł/szt.
DU6786 fioletowy przezroczysty 23,67 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
LT1018 57,78 zł/szt.

EKONOMICZNY

Zmiotka
+ szufelka „Leniuch”

Część kolekcji VIP

INDEKS CENA
LT1035 61,11 zł/szt.

STANDARDOWY

Szczotka WC
• stal nierdzewna
• średnica 10 cm, wysokość 38,5 cm

INDEKS CENA
LT5125 52,22 zł/szt.

EKONOMICZNY

Komplet do sprzątania
• mop, wiadro z wyciskarką, kij
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Tabliczki informacyjne Info Sign
• do umieszczenia na drzwiach lub obok drzwi
• grzbiet wykonany z aluminium, osłona z akrylu
• zestaw montażowy w komplecie
• możliwość przymocowania śrubami lub przyklejenia
• program do wykonania opisów na wkładce na stronie www.durable.de

INDEKS WYMIARY CENA
DU5156 14� x 52,5 mm 46,42 zł/szt.
DU5147 14� x 105,5 mm 57,82 zł/szt.
DU5148 14� x 148,5 mm 68,97 zł/szt.
DU5157 14� x 210,5 mm 97,88 zł/szt.
DU5158 14� x 2�7 mm 116,00 zł/szt.
DU5159 210 x 148,5 mm 97,88 zł/szt.
DU5160 210 x 2�7 mm 145,26 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Tabliczki informacyjne Click Sign
• tabliczki przydrzwiowe
• wykonane z wysokiej jakości tworzywa
• łatwe otwarcie przedniej osłony
• wkłady w zestawie
• kolor grafitowy

INDEKS WYMIARY KOLOR CENA
DU6543 14� x 52,5 mm grafitowy 37,39 zł/szt.
DU6677 14� x 52,5 mm czerwony 37,39 zł/szt.
DU1073 14� x 52,5 mm granatowy 37,39 zł/szt.
DU6513 14� x 105,5 mm grafitowy 45,00 zł/szt.
DU1071 14� x 105,5 mm czerwony 45,00 zł/szt.
DU1072 14� x 105,5 mm granatowy 45,00 zł/szt.
DU6514 14� x 148,5 mm grafitowy 52,62 zł/szt.
DU6678 14� x 148,5 mm czerwony 52,62 zł/szt.
DU1070 14� x 148,5 mm granatowy 52,62 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Tabliczki informacyjne Crystal Sign
• profesjonalne tabliczki informacyjne na drzwi
lub obok drzwi

• estetyczne i przejrzyste wzornictwo
• tylna ścianka i boki wykonane z aluminium
• osłona akrylowa nie odbija światła
• w komplecie znajduje się zestaw montażowy
(śruby lub paski samoprzylepne)

INDEKS WYMIARY CENA
DU6491 105 x 105 mm 71,41 zł/szt.
DU6492 148 x 105 mm 81,51 zł/szt.
DU6493 148 x 148 mm 97,88 zł/szt.
DU6494 210 x 148 mm 110,07 zł/szt.
DU6464 210 x 210 mm 130,63 zł/szt.
DU6495 210 x 2�7 mm 163,37 zł/szt.
DU6496 2�7 x 420 mm 327,09 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS ROZMIAR/KOLOR CENA
EA5429 L, niebieski 123,78 zł/szt.
EA5408 L, czarny 123,78 zł/szt.
EA5399 L, czerwony 123,78 zł/szt.
EA1066 M, niebieski 90,49 zł/szt.
EA1067 M, czarny 90,49 zł/szt.
EA1065 M, czerwony 90,49 zł/szt.
EA1063 S, niebieski 62,36 zł/szt.
EA1064 S, czarny 62,36 zł/szt.
EA1062 S, czerwony 62,36 zł/szt.
EA1060 XS, niebieski 53,87 zł/szt.
EA1061 XS, czarny 53,87 zł/szt.
EA1059 XS, czerwony 53,87 zł/szt.

EKONOMICZNY

Kasetki metalowe EAGLE
• metalowe kasetki lakierowane, o zaokrąglanych brzegach
• zamykane na kluczyk (w zestawie 2 kluczyki)
• posiadają plastikową tackę na bilon
• dostępne w czterech rozmiarach: XS: 70 x 153 x 120 mm,
S: 77 x 207 x 157 mm, M: 82 x 262 x 1�2 mm, L: 100 x 300 x 217 mm

INDEKS KOLOR CENA
AG6996 metalik 85,22 zł/szt.
AG6994 czarny 85,22 zł/szt.
AG6663 jasnoniebieski 85,22 zł/szt.

STANDARDOWY

Zegar ścienny Hormur
• idealny do pomieszczeń biurowych
• precyzyjny mechanizm kwarcowy
• duży, wyraźny cyferblat
• rodzaj zasilania: bateria
• wymiary: średnica – 30 cm, szerokość – 5,5 cm
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Czajnik Express INOX KI210
• czajnik ze stali nierdzewnej
• podświetlany wskaźnik poziomu wody
• pojemność 1,5 l
• automatyczne otwieranie pokrywy
• filtr antywapienny
• ukryty element grzejny
• oznaczenie 3 poziomów wody
• włącznik/wyłącznik z lampką kontrolną
• automatyczne wyłączenie

po zagotowaniu wody
• obrotowa podstawa
• miejsce na nawinięcie przewodu

sieciowego
• moc 2200 W

INDEKS GS1010

STANDARDOWY

Ekspres ciśnieniowy na kapsułki Nescafe Dolce Gusto
• linia MELODY III
• główna zaleta: funkcjonalność i wygoda
• ciśnienie 15 barów
• pojemność zbiornika na wodę 1,3 l
• regulacja wysokości podstawki: 3 poziomy
• automatyczne wyłączanie 5 min
• magnetyczny uchwyt na kapsułki
• pojemnik na zużyte kapsułki
• pakiet powitalny z zestawem 6 kapsułek
• wymiary 200 x 315 x 305 mm
• moc 1500 W
INDEKS GS1012

STANDARDOWY

Czajnik 1,8 l AD 1206 bi
• pojemność 1,8 l (minimalna 0,5 l)
• moc 2000 W
• duży, czytelny wodowskaz
• filtr zatrzymujący osady wapnia
• automatyczne wyłączanie
• zabezpieczenie przed włączeniem
pustego czajnika

• obrotowa podstawa 360°
• nowoczesne, ergonomiczne
wzornictwo

• kolor biały

INDEKS ZX1013

STANDARDOWY

Czajnik Snow KO330
• pojemność 1,7 l
• 3 poziomy wody
• automatyczne otwieranie
pokrywki

• wyjmowany uchwyt filtra
• wyjmowany filtr antywapienny
• podstawa obrotowa 360°
• moc 2400 W

INDEKS GS1011

STANDARDOWY

Wentylatory
stojące i biurkowe
INDEKS OPIS
ZX2440 biurkowy
ZX1788 stojący

STANDARDOWY

Ekspres ciśnieniowy Perfecto ES4400
• automatyczny wybór 1 lub 2 filiżanek kawy
• automatyczne zatrzymanie po napełnieniu 1 lub 2 filiżanek kawy
• moc 1450 W
• ciśnienie 15 bar
• system grzewczy Thermoblock ze stali nierdzewnej - gwarantuje

idealną temperaturę od pierwszej filiżanki oraz redukcję
osadzania się kamienia

• wyjątkowy System Optipress zapewnia wygodną obsługę
i optymalną ekstrakcję aromatu kawy

• uniwersalny uchwyt filtra - na kawę mieloną od 7 do 14 g
oraz na saszetki z kawą

• nowa dysza do spieniania mleka do cappuccino
• wygodny system usuwania zużytej kawy - System Eject
• taca do podgrzewania filiżanek
• wyjmowany pojemnik na wodę o pojemności 0,8 l

INDEKS GS1013

STANDARDOWY




