
QUADRA standing box glass

1 2 3 4 9

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

QD SBG E Budka akustyczna Quadra Standing Box bez siedziska i paneli 3D

QD SBG S Budka akustyczna Quadra Standing Box z siedziskiem, bez paneli 3D

Konstrukcja

Szyba hartowana, przeźroczysta, zespolona z folią akustyczną ●

System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym ●

Uszczelki akustyczne ●

Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przestawienie budki ○ +371

Podłoga
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50) ●

Deska dębowa -  kolor naturalny (O1) ○ +723

Deska dębowa - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4) ○ +831

Blat
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot) ●

Klejonka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot) ○ +844

E1V ○ +329

M1CC ○ +600

●

IC ○ +370

DIS ○ +615

TS ○ +61

2K ○ +327

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

32 925
QD SBG S

Wykonanie budki w dwóch kolorach z tej samej tkaniny (zgodnie z poniższą ilustracją)

QD SBG S 20 456 21 702 23 375 29 633

●

Mediaport montowany w tapicerowanej półce

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB

Wyposażenie dodatkowe

Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V)

Ładowarka indukcyjna montowana w blacie

Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h )

 oceanic_SD, 

steelcut trio_SD

QD SBG E 19 565 20 735 22 307 28 206 31 340

remix_SD

Rodzaj tkaniny

fenno charles, charles 

SD,   fighter,

pastel, roccia

blazer, easy, 

synergy, 

synergy_SD

Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralną część blatu)

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V

Stelaż, uchwyt i zawiasy (3szt) malowane proszkowo (kolory RAL struktura: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 

9003S, 1019S)

QD SBG E

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT ● STANDARD        ○ OPCJA
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QUADRA standing box glass

1 2 3 4 9

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

QD SBG SP Budka akustyczna Quadra Standing Box z siedziskiem oraz panelami 3D

Konstrukcja

Szyba hartowana, przeźroczysta, zespolona z folią akustyczną ●

System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym ●

Uszczelki akustyczne ●

Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przestawienie budki ○ +371

Podłoga

Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50) ●

Deska dębowa -  kolor naturalny (O1) ○ +723

Deska dębowa - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4) ○ +831

Blat

Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot) ●

Klejonka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot) ○ +844

E1V ●

M1CC ○ +274

●

IC ○ +370

DIS ○ +615

TS ○ +61

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

●

Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h )

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V

Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralną część blatu)

Mediaport montowany w tapicerowanej półce

Wyposażenie dodatkowe

Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V)

Ładowarka indukcyjna montowana w blacie

blazer, easy, 

synergy, 

synergy_SD

 oceanic_SD, 

steelcut trio_SD

QD SBG SP 23 066 24 354 26 172 32 318 35 907

remix_SDQD SBG SP

Rodzaj tkaniny

fenno charles, charles 

SD,   fighter,

pastel, roccia

Stelaż, uchwyt i zawiasy (3szt) malowane proszkowo (kolory RAL struktura: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 

9003S, 1019S)

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT ● STANDARD        ○ OPCJA
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