CENNIK Z OPISEM MEBLI – REGAŁY PIEKARNICZE + WARZYWNICZE
Standardowa kolorystyka regałów zamieszczona jest na dole cennika,
istnieje możliwość wykonania mebli pod indywidualne zamówienie:
- wybranie koloru z poza wzornika kolorów
- zmiana wymiarów regałów z poniższej oferty
- dodatkowe podświetlenia każdej półki
- dodanie lub rezygnacja z klapek plexi
1. Regał piekarniczy RPN 950 niski
WYMIARY
Wysokość - 180 cm
Szerokość - 95 cm
Głębokość - 52 cm
- półki pod kątem
- dodatkowo koszyki wiklinowe- 49,- netto
- możliwość modyfikacji pod wymiar
- plexi na jedną półkę 159,- netto
Cena netto po rabacie 650,- PLN - wersja bez plexi
Cena netto katalogowa 740,- PLN - wersja bez plexi

2. Regał piekarniczy MODEL RPR 100
WYMIARY
- szerokość 104 cm
- głębokość 55 cm
- wysokość 200 cm
Środek wykonany rurek chromowanych lub szczebli drewnianych
spełniający wymogi sanitarne.
Górne oświetlenie LED w komplecie.
Szuflada na okruchy w dolnej części regału.
OPCJE DODATKOWE
- Możliwość dorobienia klapek z plexi
- Napis pieczywo na górnym zwieńczeniu
Cena netto po rabacie 925,- PLN
Cena netto katalogowa 1020,- PLN

3. Regał piekarniczy MODEL RPPLU 100
WYMIARY
- szerokość 104 cm,
- głębokość 55 cm
- wysokość 200 cm
Cały środek wykonany jest z litego drewna
w komplecie lustro oraz oświetlenie.
Plexi podnoszone - chowane pod półkę.
Cena netto po rabacie 1.420,- PLN
Cena netto katalogowa 1.570,- PLN

4. Regał piekarniczy MODEL RPPLO 100
WYMIARY
- szerokość104 cm
- głębokość 55 cm
- wysokość 200 cm
Środek wykonany z drewna liściastego spełniający wymogi sanitarne.
Górne oświetlenie LED w komplecie oświetlenie.
Dwie szuflady na okruchy w dolnej części regału.
Klapki z plexi przy stosowaniu regału w części samoobsługowej sklepu.

Cena netto po rabacie 1.420,00 PLN
Cena netto katalogowa 1.570,00 PLN

5. Regał piekarniczy MODEL RPPLO 100/3
WYMIARY
- szerokość104 cm
- głębokość 55 cm
- wysokość 200 cm

Środek wykonany z drewna liściastego spełniający wymogi sanitarne.
Górne oświetlenie LED w komplecie oświetlenie.
Dwie szuflady na okruchy w dolnej części regału.
Klapki z plexi przy stosowaniu regału w części samoobsługowej sklepu.

Cena netto po rabacie 1.640,- PLN
Cena netto katalogowa 1.820,- PLN

6. Regał piekarniczy model STOKROTKA 100 i 125
Podświetlenie LED każdej półki
WYMIARY
szerokość - 100 cm lub 125 cm
głębokość - 55 cm
wysokość - 180 cm
MODEL STOKROTKA 100 CM
cena netto po rabacie - 1.460,- PLN
cena netto katalogowa - 1.620,- PLN
MODEL STOKROTKA 125 CM
cena netto po rabacie – 1.840,- PLN
cena netto katalogowa – 2.040,- PLN

7. Regał piekarniczy model ŻABKA 100
szerokość - 100 cm
głębokość - 55 cm
wysokość - 180 cm
cena netto po rabacie - 1.450,- PLN
cena netto katalogowa - 1.610,- PLN

8. Regał warzywniczy MODEL RWN 950 niski
WYMIARY
Wysokość - 180 cm
Szerokość - 95 cm
Głębokość - 52 cm
Cena katalogowa netto 740,00 PLN
Cena po rabacie netto regału 650,00 PLN

9. Regał warzywniczy MODEL OW 125
WYMIARY
- szerokość – 125 cm
- głębokość - 60 cm
- wysokość – 200 cm
dodatkowo koszyki wiklinowe lub skrzynki zielone warzywne – Opcja płatna
Cena netto po rabacie 1.700,- PLN
Cena katalogowa netto 1.890,- PLN

KOLORYSTYKA PODSTAWOWA

