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Vážený pan
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NÁBYTKOVÁ  ŘADA  RECEPCE

2Více informací o technickém provedení na www.intermont-nabytek.cz

DESÉN: bříza, buk, olše, třešeň, merano

MATERIÁL:  . . . horní desky (pláty) recepčních pultů - 
dřevotřísková
deska laminovaná v tl. 18 a 25 mm

Termín dodání: 2 - 4 týdny.

Recepce
Moduly recepcí o šířce 800, 1200, 1400, 1600
(výška 1100 mm, hloubka 880 mm) spolu s 90-ti
stupňovým obloukovým dílcem umožňují sestavení
recepcí různých velikostí podle Vašich požadavků.
Pracovní desky stolů a odkládací desky pultových
nástavců jsou vyrobeny z laminovaných dřevotřískových
desek v tloušťce 18 nebo 25 mm, korpusy
v tl. 18 mm, hrana ABS 1 mm. Oblé části čelních
ploch recepcí jsou z perforovaného plechu RAL
9006 - stříbrná. Všechny moduly recepcí jsou opatřeny
nerezovým okopovým plechem.
. . . . . .
Pracovní plochy jsou standartně vybaveny dvěma
průchodkami pro kabelové rozvody, v barvě obdobné
desénu lamina.

. . stolové boky a police - dřevotřísková deska
laminovaná: tl. 18 mm, hrana ABS 1 mm
. . okopový sokl - plech (broušená nerez)
. . ostatní kovové části - perforovaný plech:
RAL 9006 (stříbrná)



PŮDORYSNÉ ŘEŠENÍ - perspektivní pohled:
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PŮDORYSNÉ ŘEŠENÍ - perspektivní pohled s popisem:
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PŮDORYSNÉ ŘEŠENÍ, značení řezů, základní kóty:

B
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ŘEZ A-A

6

ŘEZ B-B



ŘEZ C-C
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ŘEZ D-D
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VIZUALIZACE Půdorys:
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VIZUALIZACE
Pohled 1:

Pohled 2:



CENOVÁ KALKULACE:

* montáž zahrnuje vynošení nábytku do patra, vlastní montáž, umístění nábytku a likvidaci obalů
** doprava ZDARMA = za 1. uzamykatelné dveře
*** likvidace starého nábytku - částka obsahuje pouze likvidaci, pokud je požadována likvidace z jiného místa
      než od prvních uzamykatelných dveří, je částka dvounásobná
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Nábytek MONTERO objednaný do středy "tohoto týdne" Vám dovezeme ZDARMA po celé ČR a SR 
vlastními firemními vozy a kvalifikovanými pracovníky přímo z výroby do pátku týdne následujícího.

Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailu či na níže uvedeném telefonním čísle.

S pozdravem

MONTERO
V Oblouku 266
Průhonice - Čestlice

tel.: 777 745 204
navrhy@intermont-nabytek.cz

V Průhonicích-Čestlicích dne 02.07.2014

Dagmar Hajná

11


