Toniko – Biuro Handlowe
02-795 Warszawa, ul. Na Uboczu 2
tel./ fax. +48 22 648 59 60, 648 59 49
www.toniko.com; toniko@toniko.com
NIP PL 521 052 23 68

Oferta na stoły konferencyjno-bankietowe
Stoły cateringowe
Stelaż - profil metalowy 35x35 mm - malowany proszkowo.
Dostępne kolory stelaża : metalik , czarny. Dostępne kolory blatów (wzornik
kolorów). Blat stołu płyta melaminowoana o grubości 18 mm
Krawędź blatu ceownik aluminiowy.
Stoły można układać jeden na drugi ( sztaplować) - są zabezpieczone przed
porysowaniem blatów.
Do kompletu polecamy wózki transportowe robione na wymiar stołów.

Możliwość wykonania innych rozmiarów stołów.

Stoły konferencyjne składane
Stelaż - rura metalowa o średnicy 35 mm - malowana proszkowo.
Dostępne kolory : metalik , czarny.
Blat stołu - na całej powierzchni blatu płyta melaminowa o grubości 18mm, w
około rama z płyty też o grubości 18mm i szerokości około 10 cm
(wzmacnia blat i nadaje odpowiednią grubość).
Dla stołów o długości powyżej 160cm mocowane są metalowe profile

wzmacniające - żeby stół nie uginał się pod ciężarem. Możliwe jest wykonanie
blatów z płyty meblowej o grubości 25 mm
(wskazane zwłaszcza dla półokręgów i trapezów)

Opis

Cena netto

Opis

Cena netto

180X80 cm

403,50

160x80 cm

433,50

180x68 cm

366,00

160x68 cm

396,00

180x90 cm

448,50

145x80 cm

322,50

180X80 cm

448,50

145x68 cm

313,50

180x68 cm

411,00

140x80 cm

343,50

160x80 cm

388,50

140x68 cm

343,50

160x68 cm

352,50

120x80 cm

328,50

160x80 cm

433,50

120x68 cm

328,50

Stoły szkoleniowe składane

Stelaż - profil owalny 40x20mm.
Malowany proszkowo na kolor metalik.
Blat stołu - grubość 25mm.
Dostępny wymiar 120x50cm
Cena netto: 295,00 zł

Wózek do transportowania i przechowywania stołów

Cena netto – 574,00 zł

Wybarwienia płyt

Termin realizacji około 2-3 tygodni od dnia złożenia pisemnego zamówienia i
wpłacenia zaliczki w wysokości 35% wartości na podstawie faktury proforma.
Przy zamówieniach poniżej 20 szt. doliczamy koszty transportu – wyceniane
indywidualne.
Przy większych ilościach udzielamy rabatów.
Oferta ważna do czasu zmian cen przez dostawców.
Zapraszamy do współpracy
Toniko
tel. +48 22 648 59 60
toniko@toniko.com
www.toniko.com

