Műszaki paraméterek, leírás
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Tároláshoz, szállításhoz két részre szedhető
szét. A tartozékként szállított 2 db
szivacsbetét vízlepergető kárpittal készül, de
a betéteket kültéren tartani csak a kicsik
levegőztetésének idejére javasolt!
A 2 db matracot az ár tartalmazza, de külön is
rendelhetők!

106 850

96 165

- 25x25x1,5 mm-es hajlított zártszelvény
vázszerkezet, perforált lemez fekvőlappal
- 3 oldalon legurulásgátló ráccsal
Kültéri fémvázas
- a vázszerkezet felületkezelése időjárásnak
bölcsődei fektető,
ellenálló, környezetbarát porszórt műanyag
perforált fémlemez alj
(ráégetett, oldószer nélküli és
120x65x37 cm
nehézfémmentes műanyag porfesték)
- szivacsbetét vízlepergető PTP kárpitozással
külön rendelhető

41 660

37 494

6 030

5 427

Óvodai csővázas
fektetőhöz vászon 300
g/nm pamutszövetből
130x50 cm

2 180

1 962

Andris
bölcsődei/óvodai 2
ülésmagasságú íves
ülőke rétegelt lemezből
30x35,6x22x21/27 cm

5 120

4 608

Név

Kül/beltéri fémvázas
hempergő 2 db
lemosható betét,
perforált fémlemez alj
143x111x80 cm

A fektető összecsukható "kecskeláb" formájú
vázszerkezete 2 db 25 mm átmérőjű, min. 2
mm falvastagságú, fordított "U" alakban
hajlított acélcsőből készül.
A vázszerkezet felületkezelése környezetbarát
Óvodai összecsukható porszórt műanyag (ráégetett, oldószer nélküli
csővázas fektető váz és nehézfémmentes műanyag porfesték). A
25x2 mm-es acélcső, ráégetéssel nyert műanyag felület rugalmas,
választható színű
kisebb mechanikai behatásoknak és vegyi
műanyag bevonattal anyagoknak ellenáll.
135x57 cm
A vázszerkezet csővégei a kiesést akadályozó
bordákkal ellátott szürke (nyomot nem hagyó)
műanyag dugókkal zártak.

Kép

Külön rendelhető: vastag, erős pamutból
készült fektető vászon.

Az akciós árak 2019. 11. 22-ig beérkezett megrendelések esetén érvényesek! A táblázat az utólagos átutalásra vonatkozó nettó
egységárakat tartalmazza, a 27%-os áfát nem. Visszaigazolás és számla vagy proforma számla alapján történő előre átutalás esetén
további fizetési kedvezményt biztosítunk.
Kérje konkrét ajánlatunkat a számlázási- és szállítási cím, valamint a pontos mennyiségek és a fizetési mód megadásával!
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32 cm ülésmagasságú
Dani óvodai szék
bükkfából, ívelt és
kétpálcás háttámla,
lakkozott

8 740

7 866

A függőleges oszloppárok 30x30 mm-es
zártszelvényből készülnek, melyekbe
síkoválcső vállfaakasztóval összekötött 25x25
mm-es, műanyag dugós lezárású
zártszelvény oszloppárok csúsztathatók. A
becsúszó oszloppárokon 10 cm-enként
találhatók furatok, így a 4 db marokcsavar
segítségével a vízszintes vállfaakasztó
könnyen beállítható a kívánt magasságba (84Bölcsi-ovi
134 cm között 6 lépésben). A keresztmerevítő
többfunkciós, állítható
rudakra további vállfák akaszthatók.
magasságú
A váltócipők az állvány alján lévő peremes,
öltözőállvány, alul
vízszintes fémtálcán tárolhatók, vagy az
peremes fémtálca
opcionálisan rendelhető színes műanyag
105,5x58x90-140 cm
dobozokban helyezhetők el.
A műanyag porszórt felületkezeléssel készülő
öltözőállvány 4 db görgővel (ebből kettő
fékezhető) mozgatható. A befoglaló méret
görgőkkel együtt értendő.
Javasolt kiegészítő: 3 db F25... Extra mély
műanyag tárolótálca (doboz),
piros/kék/sárga/átlátszó színben,
312x427x225 mm

36 840

33 156

Az alsó rész 3 db nyitott cipőtárolóval
rendelkezik, amely egyben ülőpadként is
funkcionál. Középen 3 db nyitott,
függőlegesen osztott fakkos ruhatároló rész,
felül 3 db nyitott tárolópolc található. A
ruhatároló fakkok mindkét belső oldalukon
króm porszórt, kalaptartós laposvas
Panni 6 személyes
fogasokkal szereltek, ezáltal 1 fakk 2 gyermek
óvodai öltözőszekrény
részére nyújt tárolási lehetőséget.
paddal, látszó élek
A korpusz, valamint a lábazat min. 18 mm
ABS-szel
vastag laminált bútorlapból készül. A látszó
132x28/50x135 cm
élek min. 2 mm vastag színazonos ABS
élzárással, a nem látszó élek színazonos ABS
élzárással rendelkeznek. A lapok
összeillesztése köldökcsapolással történik. A
hátfal anyaga min. 3 mm vastag HDF lap,
mely tűzőkapcsok segítségével kerül
rögzítésre a szekrénytesthez.

39 650

35 685

Név
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Kép

A képen 1 db 4 személyes és 1 db 6 személyes
öltözőszekrény látható.

Az akciós árak 2019. 11. 22-ig beérkezett megrendelések esetén érvényesek! A táblázat az utólagos átutalásra vonatkozó nettó
egységárakat tartalmazza, a 27%-os áfát nem. Visszaigazolás és számla vagy proforma számla alapján történő előre átutalás esetén
további fizetési kedvezményt biztosítunk.
Kérje konkrét ajánlatunkat a számlázási- és szállítási cím, valamint a pontos mennyiségek és a fizetési mód megadásával!
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380

342

380

342

A hagyományos iskolarendszerű oktatás
kevéssé figyel a csoportszintű koordinációra,
pedig az a mindennapi életben és a munka
Kapd el a labdát és
világában is nagyon fontos elem. Ez a készlet
add tovább - páros és
egyszerre fejleszti a szem-kéz koordinációt, a
csapatmunka fejlesztő
páros és a csoportos együttműködést.
készlet
Tartalma: 6 db labdaegyensúlyozó 2-2
tartószalagpárral, 1 db puha labda, 1 db
tartótáska.

16 860

15 174

Kiváló játék fiatalabbak és az idősebb
korosztály csoportos vagy egyéni
sorversenyeihez. Fejleszti a csapatmunkát, a
bizalmat, a szem-kéz koordinációt, a stratégiai
képességeket is. A futáshoz, dobáshoz és
egyensúlyozáshoz akár 35 személy számára
elegendő babzsákot, szemkötőt és puttonyt
tartalmaz a készlet. 15 féle kül- és beltéri
játékra alkalmas.
Tartalma: 6 db puttony derékszíjjal, 24 db
babzsák, 4 db bója, 6 db szemkötő, táska,
használati utasítás.

15 180

13 662

A komplett akadálypálya kiválóan fejleszti a
gyerekek mozgáskoordinációját és fizikai
aktivitását. Megtanulhatják és gyakorolhatják
a pozíciós szavakat (előtt, mögött, alatt, felett,
bal, jobb, stb.). A gyerekek a képzeletüknek
Óriás akadálypálya, 16
megfelelően számtalan variációban rakhatják
db-os készlet
össze az akadálypályát. A csomag tartalma: 6
db lapos karika, 3 db gyermek gát, 1 db
mászóalagút, 5 db gerenda és 1 db
egyensúlyozó gerenda. Kül- és beltéren is
használható.

33 740

30 366

Név
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Kép

Kimondottan közétkeztetési célokra
kifejlesztett műanyag adagtál. Színben,
formában és méretben tökéletesen
megegyezik a porcelán változatokkal. A
piacon lévő hasonló termékeknél jóval
könnyebb, de ez a felhasználhatóságát
negatívan nem befolyásolja, sőt: a könnyebb
súly jelentős előnnyel bír.
18,5 cm-es PP mély
(leveses) adagtál,
hófehér

További tulajdonságok:
- újrahasznosítható, biztonságos polipropilén
(PP)
- törhetetlen
- ellenálló -20 °C … +100 °C között
- hófehér, mint a porcelán
- használható fagyasztóban, mikrohullámú
sütőben, mosogatógépben
- EU megfelelőségi tanúsítással rendelkezik
- "made in EU" termék
Kimondottan közétkeztetési célokra
kifejlesztett műanyag adagtál. Színben,
formában és méretben tökéletesen
megegyezik a porcelán változatokkal. A
piacon lévő hasonló termékeknél jóval
könnyebb, de ez a felhasználhatóságát
negatívan nem befolyásolja, sőt: a könnyebb
súly jelentős előnnyel bír.

21 cm-es PP lapos
(főzelékes) adagtál,
hófehér

Puttonyos babzsák
váltójáték

További tulajdonságok:
- újrahasznosítható, biztonságos polipropilén
(PP)
- törhetetlen
- ellenálló -20 °C … +100 °C között
- hófehér, mint a porcelán
- használható fagyasztóban, mikrohullámú
sütőben, mosogatógépben
- EU megfelelőségi tanúsítással rendelkezik
- "made in EU" termék

Az akciós árak 2019. 11. 22-ig beérkezett megrendelések esetén érvényesek! A táblázat az utólagos átutalásra vonatkozó nettó
egységárakat tartalmazza, a 27%-os áfát nem. Visszaigazolás és számla vagy proforma számla alapján történő előre átutalás esetén
további fizetési kedvezményt biztosítunk.
Kérje konkrét ajánlatunkat a számlázási- és szállítási cím, valamint a pontos mennyiségek és a fizetési mód megadásával!
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- tömörfa vázszerkezet a lábak között 4
oldalon merevítő léccel, 2 db ívelt háttámla
léccel
- pácolt, lakkozott kivitel
- kárpitozott ülőlap
Siena favázas szék,
- teljes magasság: 83 cm
kárpitozott ülés,
- ülésmagasság: 46 cm
középmagas támla, 2
- ülésszélesség: 42 cm
db ívelt háttámla léc,
- ülésmélység: 42 cm
lábak között 4 oldalon
- teljes szélesség: 42 cm
merevítő léc
Választható színek/textíliák: calvados/terra,
calvados/drapp, éger/szürke, éger/világos
terra. A fentiekből választott pácszín/kárpit
kombinációt megrendeléskor szíveskedjenek
megadni!

7 640

6 876

- tömörfa vázszerkezet, lábak között 2 oldalon
merevítő léccel
- pácolt, lakkozott kivitel
- kárpitozott üléslap, kárpitbetétes háttámla
- teljes magasság: 94 cm
Malaga favázas szék, - ülésmagasság: 47 cm
kárpitozott ülés,
- ülésszélesség: 42 cm
kárpitbetétes, magas - ülésmélység: 40 cm
háttámla, lábak között - teljes szélesség: 42 cm
2 db merevítő léc
Választható színek/textíliák: calvados/szürke,
éger/barna mintás, wenge/beige mintás,
sonoma/drapp.
A fentiekből választott pácszín/kárpit
kombinációt megrendeléskor szíveskedjenek
megadni!

8 990

8 091

23 980

21 582

Név

Mont Martre 100
egyszemélyes,
szivacsozott,
kárpitozott klubfotel
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Szivacsozott, műbőrrel vagy szövetkárpittal
bevont kárpitos szerkezettel rendelkező,
feltűnően kényelmes klubfotel.
Méretek:
- teljes szélesség: 74 cm
- teljes mélység: 57 cm
- teljes magasság: 77 cm
- ülőfelület magassága: 41 cm
- ülőfelület szélessége: 44 cm
- ülőfelület mélysége: 48 cm
- támla magassága: 40 cm
Választható színek: beige műbőr, sötétbarna
műbőr, fekete műbőr, világosbarna szövet
kárpit, sötétbarna szövet kárpit. A fentiekből
választott kárpitszínt megrendeléskor
szíveskedjenek megadni!

Kép

Az akciós árak 2019. 11. 22-ig beérkezett megrendelések esetén érvényesek! A táblázat az utólagos átutalásra vonatkozó nettó
egységárakat tartalmazza, a 27%-os áfát nem. Visszaigazolás és számla vagy proforma számla alapján történő előre átutalás esetén
további fizetési kedvezményt biztosítunk.
Kérje konkrét ajánlatunkat a számlázási- és szállítási cím, valamint a pontos mennyiségek és a fizetési mód megadásával!

