
Bord Square Decibel Rundt Ø:120
Varenummer:868537

Rundt Square Linoleum Decibel bord på Ø:120 - med 4 firkantede stålben.

OBS: Spela skalstole kan tilkøbes på vnr. 840050 - 840076!

NB: Bordet er rundt og måler Ø:120 cm - Billeder er vejledende!

Bordpladen er lavet af 24 mm møbelplade med spånkerne
og ABS plastkant.

Stellet er fuldsvejset stål, 35 x 35 mm. firkantet,
i sort, hvid eller alu farve og leveres med stillesko.

Bordet måler: Ø:120 x H:72 cm.

Valgfrit for dig:

Vælg i mellem 10 farver lyddæmpende linoleum Decibel.
Se farvekort!

Du bestemmer også farven på stellet.
Vælg i mellem: Sort / Hvid / Alu.

Du kan også selv bestemme højden på bordet. Standard er 72 cm.
Vælg eksempelvis et bord på 55 cm og brug det som sofabord.

Til bordet kan du tilkøbe:

- Afstandsstykker på 1 cm til bordpladen,
som giver et svævende look:
- Standard farver sort, hvid og alu, varenr. 868511
- Specialfarverne; lime, rød og orange varenr. 868512

- 2 stk. skjulte hjul varenr. 868510, som gør bordet
let at flytte fra lokale til lokale. Fungerer lidt
ligesom at skubbe en trillebør.

Varenummer: 868537

Leveringstid: 3-4 uger

Salgsenhed: 1 stk á 1 stk

Varegruppe: Møbler

100% dansk virksomhed 

2 års reklamationsret

30 dages fuld returret på 
lagervarer

Personlig service

Spørgsmål? Ring på 8660 3720
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