CUBE

biuro

Cube to wszechstronny system mebli przeznaczonych do przestrzeni biurowych. Urządzasz
nową siedzibę firmy? A może potrzebujesz zorganizować przestrzeń do pracy w domu?
Kolekcja Cube pozwoli Ci stworzyć miejsce pracy idealnie dostosowane do Twoich potrzeb.
Szeroka paleta dostępnych biurek oraz system regałów z wymiennymi frontami gwarantują
nieskończoną liczbę aranżacji. Metalowe ramki oraz uchwyty dodają wnętrzu nutę elegancji
i nadają nowoczesny charakter. Pełne fronty, dostępne w dwóch wybarwieniach, ukryją całą
zawartość pojemnych regałów, a przesuwane drzwi z zamkiem, zabezpieczą wszystko, co nie
powinno się dostać w niepowołane ręce. Z kolekcją Cube stworzysz inteligentną przestrzeń
skrojoną na miarę.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

www.cyprys.pl

CUBE
BIURO

lub
Front pełny niski 2 szt.
szer. 38 x wys. 73 x gł. 2 cm
Waga: 7,6 kg

lub

lub

Front pełny średni 2 szt.
szer. 38 x wys. 108 x gł. 2 cm
Waga: 11,2 kg

Front pełny wysoki 2 szt.
szer. 38 x wys. 182 x gł. 2 cm
Waga: 18,2 kg

Front pełny
Kolor: wiśnia Havana
Materiał: płyta laminowana

Front pełny
Kolor: jasny szary
Materiał: płyta laminowana

Front szkło
Ramka
Kolor: anoda naturalna
Materiał: aluminium
Szkło
Kolor: bezbarwny

Front szklany niski 2 szt.
szer. 38 x wys. 73 x gł. 2 cm
Waga: 7,6 kg

Front szklany średni 2 szt.
szer. 38 x wys. 108 x gł. 2 cm
Waga: 10,6 kg

Biurko z dostawką 3S
szer. 160 x wys. 74 x gł. 75 cm
Waga: 67,45 kg

Regał 1D
(drzwi przesuwne)
szer. 117 x wys. 112 x gł. 40 cm
Waga: 48,25 kg

Front szklany wysoki 2 szt.
szer. 38 x wys. 182 x gł. 2 cm
Waga: 17,1 kg

Biurko z szufladami 3S
szer. 160 x wys. 74 x gł. 75 cm
Waga: 59,7 kg

Biurko
szer. 137 x wys. 74 x gł. 67 cm
Waga: 31,45 kg

Regał niski
szer. 80 x wys. 112 x gł. 40 cm
Waga: 28,3 kg

Korpus
Kolor: Wiśnia Havana
Materiał: płyta laminowana

Kontener 3S
szer. 45 x wys. 55 x gł. 46 cm
Waga: 21 kg

Regał wysoki
szer. 80 x wys. 186 x gł. 40 cm
Waga: 43 kg

Ulotka ma charakter poglądowy. Zdjęcia i rysunki mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistości. Producent może wprowadzić zmiany kolorów, wzornictwa, wymiarów
i funkcji prezentowanych wyrobów. Przed dokonaniem zakupu należy skontaktować się ze sprzedawcą.
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