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Kolory frontów

buk popiel klon

Pełnowymiarowe dekory na str. nr 44



 sam dobierz kolor korpusu !

buk popiel klon

Zawiera: 1 dużą szu�adę wysuwaną na kółkach, 
w szafce przegroda i po 2 półki z każdej strony

Zawiera: 1 dużą szu�adę wysuwaną na kółkach, 
w szafce przegroda i po 2 półki z każdej strony

Pełnowymiarowe dekory znajdziesz na str. 44



Zawiera: 2 szerokie półki zamykane 
drzwiami i 2 szu�ady



Zawiera: 3 szerokie półki zamykane 
drzwiami

Zawiera: 2 półki zamykane drzwiami 
i 1 otwartą półkę

Zawiera: 2 półki zamykane drzwiami 
i 1 szu�adę



Zawiera: 2 półki zamykane drzwiami 
i 1 szu�adę

Zawiera: 3 szerokie półki zamykane 
drzwiami i 2 szu�ady

Zawiera: 1 dużą szu�adę wysuwaną 
na kółkach, w szafce przegroda 
i po 3 półki z każdej strony

Zawiera: 1 szafkę z 4 szerokimi półkami



Zawiera: 1 szafkę z 2 dużymi półkami, 
3 schowki i 1 szu�adę

Zawiera: 1 szafkę z 2 dużymi półkami, 
3 schowki i 1 szu�adę



Zawiera: 1 szafkę z 2 dużymi półkami, 
3 małe i 1 dużą półkę

Zawiera: 1 szafkę z 2 dużymi półkami, 
3 małe i 1 dużą półkę



Zawiera: 3 półki zamykane drzwiami 
i 2 otwarte półki

Zawiera: 5 półek zamykanych drzwiami Zawiera:  4 półki zamykane drzwiami 
i 1 szu�adę

Zawiera:  3 półki zamykane drzwiami 
i 2 otwarte półki

Zawiera:  5 półek zamykanych drzwiami Zawiera:  4 półki zamykane drzwiami
i 1 szu�adę

Zawiera:  2 szafki w każdej po 2 półki 
i 1 otwartą półkę



Zawiera:  4 półki zamykane drzwiami 
i 1 szu�adę

Na dole w szafce 2 osobne skrytki, 
w każdej po 1 półce. W górnej szafce 
po jednej stronie drążek na wieszaki, 
po drugiej 3 półki

Na dole w szafce 2 osobne skrytki, 
w każdej po 1 półce. W górnej szafce 
po jednej stronie drążek na wieszaki, 
po drugiej 3 półki

Na dole w szafce 2 osobne skrytki, 
w każdej po 1 półce. W górnej części 
od góry 1 duża półka na całą szerokość 
szafy, pod nią na środku przegroda, 
po każdej stronie po 2 półki. 

nr art. Primo 222 z nadstawką
wymiary: wys. 1752 szer. 1041 gł. 450

nr art. Primo 228 bez nadstawki
wymiary: wys. 1500 szer. 1045 gł. 450

222

228

z szafką.
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Kolekcja mebli PRIMO 
z nadrukiem UV

NOWOSĆNOWOSĆ

str.24



 PRIMO 

222N
222N z nadrukiem

wymiary: wys. 1752 szer. 1041 gł. 450

W górnej części szafa posiada od góry 1 dużą półkę 
na całą szerokość szafy, pod nią na środku przegroda, 
po każdej stronie przegrody po 2 małe półki. 
Całość zamykana 1 parą dużych dwuskrzydłowych drzwi. 

W dolnej części szafy znajdują się 2 osobne skrytki, 
w każdej po 1 półce.

NOWOŚĆ! 
Nadruk wykonany jest w technologii UV, dodatkowo 
zabezpieczony jest lakierem UV, dzięki czemu jest odporny 
na ścieranie. Kolory nadruku są nasycone i żywe. 
Fronty z tej kolekcji wykonane są z płyty ognioodpornej 
w klasie Bs2, d0.  Pozostałe elementy z płyty laminowanej 
gr. 18 w kolorze białym. Istnieje możliwość zamówienia 
mebli w całości z płyty ognioodpornej. 

Kolekcja mebli Primo z nadrukiem UV

Cena zakupu mebli z płyty ognioodpornej to podwojona wartość cen poniższych mebli 

z nadrukiem

str.25



46N

Zawiera: 3 pojemne szu�ady i 3 półeczki

46N z nadrukiem
wymiary: wys. 1285 szer. 1041 gł. 450

23N

Zawiera: 3 pojemne szu�ady

23N z nadrukiem
wymiary: wys. 1050 szer. 704 gł. 450

30N

Zawiera: 4 szerokie półki zamykane podwójnymi drzwiami

30N z nadrukiem
wymiary: wys. 1285 szer. 1041 gł. 450

Pojemne szuflady

str.26



71N

Zawiera: 1 otwartą półkę na środku oraz po 2 półki 
na górze i dole zamykane podwójnymi drzwiami

71N z nadrukiem
wymiary: wys. 1520 szer. 704 gł. 450

58N

Zawiera: 2 otwarte półki oraz 3 półki 
zamykane podwójnymi drzwiami

58N z nadrukiem
wymiary: wys. 1520 szer. 704 gł. 450 66N

Zawiera: 5 półek zamykanych podwójnymi drzwiami

66N z nadrukiem
wymiary: wys. 1520 szer. 704 gł. 450
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GOTOWE ZESTAWY

 PRIMO Z NADRUKIEM
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ZESTAWY NAROŻNE

str.32



ZESTAW PRIMO 
 
Z REGULACJĄ POZIOMU

Meble wykonane z płyt laminowanych o grubości 18 mm. 
W standardowej opcji korpusy i półki w kolorze bukowym.
Na życzenie klienta możliwość wykonania w dekorze klon, 
wiśnia, olcha, calvados, dąb sonoma lub popiel.
W standardzie drzwiczki na zamek z 2 kluczami.  

Kolekcja mebli Primo na nóżkach 
Fronty dostępne w kolorze żółtym, zielonym, 
czerwonym, niebieskim, pomarańczowym, 
popiel lub w kolorze korpusu. 

304
nr art. Primo 304
wymiary: wys. 1890 szer. 940 gł. 450

Zawiera: 2 górnej szafce 2 przestrzenie, 
w dolnej 3 przestrzenie, na środku otwarta półka

305
nr art. Primo 305
wymiary: wys. 1890 szer. 940 gł. 450

Zawiera: 2 górnej szafce 2 przestrzenie, 
na środku otwarta półka, poniżej 8 pojemnych szu�ad

str.33
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300
nr art. Primo 300
wymiary: wys. 900 szer. 940 gł. 450

Zawiera: 8 pojemnych szu�ad

302
nr art. Primo 302
wymiary: wys. 900 szer. 1400 gł. 450

Zawiera: 12 pojemnych szu�ad

303
nr art. Primo 303
wymiary: wys. 900 szer. 940 gł. 450

Zawiera: 3 szerokie półki

306
nr art. Primo 306
wymiary: wys. 900 szer. 940 gł. 450

Zawiera: 3 zamykane drzwiami szerokie półki

307
nr art. Primo 307
wymiary: wys. 400 szer. 940 gł. 350

Zawiera: 2 otwarte półki wiszące

!
Drzwi do szafki wiszącej Primo 307 – 2 szt.

str.34
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BIBLIOTECZKI 
 Regał posiada 4 półki do eksponowania książek. 

Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, 
tył biała płyta HDF gr. 3,4 mm.  
 Brzegi półek zabezpieczone kolorową listwą.
– kolor do wyboru wg naszego wzornika. 

Biblioteczka stojąca Primo 223

Wymiary: wys. 1285 szer. 704 gł. 450 

223
Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. 
Biblioteczka posiada 2 długie półki do przechowywania 
książek, gier lub innych pomocy dydaktycznych – dostęp 
do półek jest z dwóch stron regału. Na górze przegrody 
na książki. Boczne listwy wykonane są z kolorowej płyty. 
Regał posiada gumowane kółka z hamulcem. 

Dwustronna biblioteczka na kółkach Primo 224

Wymiary: wys. 798 szer. 1045 gł. 450  

224

Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. 
Biblioteczka posiada 2 długie półki z przegrodami 
do przechowywania książek. Dolna półka jest szersza, 
górna węższa. Przody półek wykonane są z kolorowej płyty. 
Biblioteczka posiada gumowane kółka z hamulcem. 

Biblioteczka mobilna z przegrodami Primo 225

Wymiary: wys. 798 szer. 1045 gł. 290 

225
Biblioteczka posiada 2 półki mocowane pod kątem 
dla łatwiejszego przewożenia książek.  Regał posiada 
gumowane kółka z hamulcem oraz metalowe uchwyty 
na obu bokach. 

Regał mobilny do przewożenia książek Primo 226

Wymiary: wys. 910 szer. 800 gł. 290

226

a b c
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Regał posiada 4 wąskie półeczki montowane pod kątem 
do wyeksponowania książek lub czasopism. 
Wykonany w całości z płyty laminowanej gr. 18 mm 
( łącznie  z tyłem). Boki z płyty kolorowej w kształcie fali.  

Regał ekspozytor na książki Primo 227

Wymiary: wys. 1300 szer. 900  gł. 255 /400 ( przy podstawie)

227

Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm.  
Na górze miejsce do przechowywania drobniejszych rzeczy. 
Poniżej otwarta półka. Na dole szafka posiadająca dwie 
przestrzenie do przechowywania przyborów i artykułów 
plastycznych. Z boku szafki dodatkowa kieszeń na bibułę, 
rolki brystolu lub plakaty (+ 120 mm do szerokości szafki). 
Uchwyty metalowe.   

Szafka na artykuły plastyczne Primo 229

Wymiary: wys. 798 szer. 704 (+120 mm na kieszeń) gł. 450 

229

Szafka na prace, górne boki zaokrąglone
wymiary: wys. 798 szer. 1235 gł 450

Szafka na przybory plastyczne. Na kółkach.
Zawiera 4 szu�ady w środkowej części oraz 
6 małych i 2 średnie pojemniki.

Szafka na artykuły plastyczne  Primo 98

Na górze blatu dużo miejsca 
do przechowywania 

przyborów i artykułów 
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Dostępne kolory na str. 44str.38
1500 gł. 645wys. 2340
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Szatnia przeznaczona dla 3, 5 lub 6 dzieci. 

Wymiary siedziska: głębokość 425 x wysokość 340 mm.

str.40

pomarańczowy

2004 9016

biały
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MODUŁOWE 
SZATNIE 
PRZEDSZKOLNE
 

 
 

NOWOŚĆ! 

Półka przedszkolna do szatni, modułowa. 
Moduły 3, 4, 5 i 6 – osobowe.
Wymiary półki: całkowita wys. tyłu 420 mm, wys. schowka 265 mm, 
głębokość 220 mm
Wieszaki chromowane podwójne.
Wykonana z płyty meblowej gr. 18 mm do wyboru: popiel, klon lub buk.
Kolor tyłu półki do wyboru z naszego wzornika płyt.

Ławeczka przedszkolna do szatni, modułowa. 
Moduły 3, 4, 5 i 6 – osobowe.
Wymiary siedziska: wysokość 340 mm, głębokość 425 mm.
Półka na buty z pręta � 8 mm.
Wykonana z płyty meblowej gr. 18 mm do wyboru: popiel, klon lub buk.
Kolor siedziska do wyboru z naszego wzornika płyt.

S

Tył półki i siedzisko dostępne w kolorze żółtym, zielonym, czerwonym, 
niebieskim, pomarańczowym, popiel, buk, klon i białym

Dostępne moduły 3, 4, 5 i 6 osobowe

Półka na buty z prętów

str.42
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MEBLE Z PŁYTY 
NOWOŚĆ!

Możliwość zamówienia mebli ze specjalnej, ognioodpornej płyty. Meble  z tej płyty dostępne 
są tylko w dekorze klon lub białym. Cena za meble z tej płyty to podwojona cena mebli 
wykonanych ze standardowej płyty ( cena z katalogu x 2, np. jeśli cena w katalogu za daną szafkę 
wynosi 300 zł, to ta sama szafka, ale z płyty ognioodpornej będzie kosztowała 300 zł x 2 = 600 zł). 

Płyta ognioodporna produkowana jest zgodnie z obowiązującą normą EN 13501-1. Osiąga klasę reakcji na ogień B-s2, d0, 
czyli w kontakcie z ogniem nie przyczynia się do jego rozgorzenia (B), wydziela małą ilość dymu (s2) i nie wytwarza 
płonących kropel (d0). Płyta ognioodporna w przekroju ma czerwone zabarwienie. 

biały

KOLORY PŁYT

OGNIOODPORNEJ 

Przykładowe meble, które mogą być wykonane z płyty ognioodpornej
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8,00

pomarańczowy
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pomarańczowy
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Sklejka bejcowana na kolor
za dopłatą 8,00 zł brutto
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LUNA
Stelaż wykonany z rury owalnej 30x15 mm, malowany proszkowo. 
Krzesło posiada duże oparcie, które daje dodatkowy komfort siedzenia. 
W oparciu wygodny uchwyt do przenoszenia krzesła.

pomarańczowy

 

Dostępne kolory

REKS trzyrozmiarowy
Regulacja wysokości w 3 zakresach z dodatkową regulacją 
głębokości siedziska. Stelaż wykonany z rury owalnej 
38x20 mm, malowany proszkowo.

Regulacja głębokości 
siedziska

Trzystopniowa regulacja
wysokości

pomarańczowy

2004 9016

biały

str.50



pomarańczowy

2004 9016

biały

str.51



pomarańczowy
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Stelaż wykonany z rury owalnej 50x30 mm. Nogi wygięte w kształcie litery C. 
Ławka dostępna jest w wersji bez regulacji wysokości. 

50x30 cm

str.56
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PółkaPółka
Półka pasuje
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Stolik szkolny o nowoczesnym wzornictwie. Nogi stolika wykonane są z naturalnej 
sklejki bukowej, zewnętrzne warstwy pokryte są białym laminatem, gr. 20 mm. 
Nogi w przekroju mają widoczne warstwy sklejki w naturalnym kolorze drewna. 
Nogi zakończone są stopkami do regulacji poziomu. Z boku znajduje się metalowy 
uchwyt w kolorze białym do zawieszenia plecaka. Blat posiada zaokrąglone rogi. 
Blat i blenda wykonane są z kolorowej płyty laminowanej gr. 18 mm oklejone 
obrzeżem PCV gr. 2 mm – kolor do wyboru. Stolik dostępny jest tylko
 w wersji 1 – osobowej od nr 2 do nr 6.

Stolik szkolny LIGNUM

Stelaż wykonany z rury owalnej 30x15 mm, malowany proszkowo.
W standardzie siedzisko i oparcie z naturalnej sklejki bukowej, 
lakierowanej na kolor bezbarwny.  Krzesło posiada duże oparcie, 
które daje dodatkowy komfort siedzenia. 
W oparciu wygodny uchwyt do przenoszenia krzesła.

Krzesło szkolne LUNA

 

Malowanie sklejki na kolor w krześle LUNA 
w cenie 2 zł netto / 2,46 zł brutto.

pomarańczowy

 

Dostępne kolory

Dwustronny regał na pomoce dydaktyczne. Może stać przy ścianie, ale również 
może funkcjonować jako wolnostojący regał. Boki wykonane są z naturalnej 
sklejki bukowej, zewnętrzne warstwy pokryte są białym laminatem, gr. 20 mm. 
Boki w przekroju mają widoczne warstwy sklejki w naturalnym kolorze drewna. 
Regał posiada stopki do regulacji poziomu. Półki wykonane są z kolorowej płyty 
laminowanej gr. 18 mm oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm – kolory półek do wyboru.

Regał LIBER

Wymiary: wys. boku 785 x szer. 900 x gł. na dole boku 490 / gł. półek 460 mm

Promocja!

NOWOŚĆ! 

Do stolika można dokupić krzesło ze sklejką 
malowaną pod kolor blatu i blendy.

str.58 Pełnowymiarowe dekory znajdziesz na str. 108
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Stolik
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MEBLE 
DO STOŁÓWEK

Można skorzystać z gotowych zestawów 
lub stworzyć zestawy według własnego zapotrzebowania

Wariant „kolor standard” dotyczy krzeseł w naturalnej sklejce bukowej 
lakierowanej na kolor bezbarwny oraz blatu stolika z płyty w dekorze 
drewnopodobnym: klon, buk, olcha, wiśnia, calvados,  dąb sonoma, 
popiel (dotyczy tylko blatów). 

Wariant *”kolor dopłata”  dotyczy krzeseł ze sklejką malowaną lub bejcowaną
na kolor oraz blatu stolika z płyty kolorowej (zielony, żółty, jasnoniebieski, 
popiel, pomarańczowy i czerwony).

+15%

We wszystkich zestawach kolor stelażu jest do wyboru - bez dodatkowej opłaty.

Blaty stolików wykonane są z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże PCV gr. 2 mm. 
Standardowo rogi są proste, zaokrąglenie rogów w blacie za dopłatą + 18,45 zł brutto (15 zł netto)

dąb 
sonoma

pomarańczowy

pomarańczowy

pomarańczowy

2004 9016

biały
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MEBLE SZKOLNE

Zestaw mebli stołówkowych Nr 1
Zestaw widoczny na zdjęciu zawiera 
1 x stolik METALBIT z blatem 800x800 mm w kolorze zielonym 
4 x krzesło BOLEK ze sklejką malowaną na kolor zielony
Stelaż w stoliku i krzesłach malowany jest proszkowo. 
Na zdjęciu widoczny jest kolor aluminium.

Zestaw mebli stołówkowych Nr 2
Zestaw widoczny na zdjęciu zawiera 
1 x stolik EWA z blatem 1200x800 mm dekor buk
6 x krzesło LEON z naturalną sklejką bukową lakierowaną bezbarwnie
Stelaż w stoliku i krzesłach malowany jest proszkowo. 
Na zdjęciu widoczny jest kolor popiel.

Stół METALBIT Krzesło BOLEK

Krzesło LEON

Więcej krzeseł i stołów 
na stronach 47-57

Stół EWA

str.63



MEBLE 

 

DO PRACOWNI 
SZKOLNYCH
Blaty ławek i biurek do pracowni przedmiotowych wykonane są ze specjalnej płyty SWISS CDF 
o wysokiej gęstości w kolorze jasny popiel. Poprzez swą budowę oraz uszlachetnienie 
wielowarstwową powłoką �lmów melaminowych płyta ta posiada następujące cechy:  

zwiększona stabilność odporność na ścieranie 
i zarysowania

odporność na rozpryski wody 
( nie może mieć jednak 

stałego kontaktu z wodą ) 

odporność na zaplamienia 
i działania chemikaliów 

szkolnych 

jest trudno zapalna 
– posiada klasę odporności 

na ogień Bs2 d0

Biurko do pracowni szkolnej
Blat wykonany z odpornej płyty SWISS CDF pogrubionej do 28 mm, 
oklejony obrzeżem PCV 2 mm. Pozostałe elementy z płyty laminowanej 
o gr. 18 mm. Biurko posiada 2 pojemne szafki w tym 1 z szu�adą 
– wszystkie zamykane na zamek z 2 kluczami – szerokość każdej 500 mm. 
Od przodu zabudowane blendą. Biurko ma duży blat o wymiarze 
(DxG) 1810 x 700 mm, wysokość 900 mm dostosowana do wykonywania 
prezentacji na stojąco. W blacie znajduje się chowana listwa zasilająca 
z 3 gniazdami. Dane techniczne listwy: napięcie 230V AC; 50/60 HZ. 
Maksymalne obciążenie 16A, 3600W, długość przewodu 1,5 m. 
Z boku szafki znajduje się wyjście do przewodu zasilającego listwę. 

Otwór na przewód 
zasilający

Listwa zasilająca 
z systemem 

chowania w blacie
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Ławka do pracowni szkolnej LEON CDF
Blat wykonany z odpornej płyty SWISS CDF gr. 12 mm, 
oklejony obrzeżem PCV gr. 2 mm. Stelaż metalowy wykonany z rury 
kwadratowej 25x25 mm. Stoliki posiadają standardowe stopki zabezpieczające 
podłogę przez zarysowaniem. Istnieje możliwość dokupienia stopek do regulacji 
poziomu – jest to szczególnie polecane w przypadku nierównej podłogi oraz gdy 
stoliki mają stać w rzędzie jedne przy drugich, aby można było wyrównać ze sobą 
poziomy blatów. Kolor blatu popiel, kolor stelaża do wyboru. 

Dostępne wymiary blatów:
1 – osobowy: 700x500 mm, gr. 12 mm, obrzeże gr. 2 mm
2 – osobowy: 1300x500 mm, gr. 12 mm, obrzeże gr. 2 mm
3 – osobowy: 1800x500 mm, gr. 12 mm, obrzeże gr. 2 mm

Ławka do pracowni szkolnej ALAN CDF 
Blat wykonany z odpornej płyty SWISS CDF gr. 12 mm, 
oklejony obrzeżem PCV gr. 2 mm. Stelaż metalowy wykonany z rury 
okrągłej � 32 mm. Stoliki posiadają w standardowej ofercie stopki 
do regulacji poziomu. Kolor blatu popiel, kolor stelaża do wyboru. 

Dostępne wymiary blatów:
1 – osobowy: 700x500 mm, gr. 12 mm, obrzeże gr. 2 mm
2 – osobowy: 1300x500 mm, gr. 12 mm, obrzeże gr. 2 mm
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ZESTAWY 
SZAFEK SZKOLNYCH
Więcej szaf na str. 72-93

Zestaw szafek szkolnych Nr 1Zestaw szafek szkolnych Nr 1
Zawiera: szafy Kujawiak Fala nr 6 x 2 szt., 15 i 1. 
Długość zestawu około 3,6 m.

Na zdjęciach płyta wiśnia + fronty kolorowe.

Zestaw szafek szkolnych Nr 2Zestaw szafek szkolnych Nr 2
Zawiera: szafy Kujawiak Fala nr 1, 33 x 2 szt., 21 i 25. 
Długość zestawu około 4,1m.

Na zdjęciach płyta wiśnia + fronty kolorowe.

Pełna kolorystyka dostępnych płyt na stronie 108
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Zestaw szafek szkolnych Nr 3Zestaw szafek szkolnych Nr 3
Zawiera: szafy Mazur nr 19, 23, 32 i 24.
Długość zestawu około 3,2 m.

Na zdjęciu płyta wiśnia + fronty kolorowe.

Zestaw szafek szkolnych Nr 4Zestaw szafek szkolnych Nr 4
Zawiera: szafy Kujawiak nr 3 x 2 szt., 5 i 15. 
Długość zestawu około 3,6 m.

Na zdjęciu płyta popiel. 

Zestaw szafek szkolnych Nr 5Zestaw szafek szkolnych Nr 5
Zawiera: szafy Bałtyk A, L, E i D.
Długość zestawu około 3,2 m.

Na zdjęciu głównym płyta buk, pozostałe orzech ecco i dąb sonoma

MEBLE SZKOLNE
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Szafa z żaluzją ma miejsce na 18 dzienników w 1 rzędzie.
Pozostałe szafy posiadają 20 przegród na dzienniki.

dąb 
sonoma
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POKÓJ NAUCZYCIELSKI

Typ: Kujawiak Fala 19 aktowa 
wymiary: wys. 1850 szer. 800 gł. 40019

dąb 
sonoma
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POKÓJ NAUCZYCIELSKI
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POKÓJ NAUCZYCIELSKI
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Boki regału wykonane z rury � 32 mm malowanej proszkowo.
Półki z płyty laminowanej 18mm oklejonej obrzeżem PCV 2mm.
Gł. półek w regałach jednostronnych wynosi 370 mm, 
a gł. całkowita regału z ramą wynosi 450 mm.
Gł. półek w regałach  dwustronnych wynosi 470 mm, 
a gł. całkowita regału z ramą wynosi 550 mm.

/450 /550
/450
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Lada biblioteczna z rozsuwanym schowkiem 
na karty biblioteczne
Typ: D
wymiary lady: szer. 1650 gł. 650 wys. 760 
wymiary blatu po wysunięciu szer. 2100 gł. 650 
 

D
Widok lady bibliotecznej
z rozsuniętym blatem
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Regał biblioteczny 
Typ: G dwustronny

G wymiary: wys. 1800 szer. 900 gł. 580
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Ceny nie zawierają kosztów transportu, rozładunku i montażu

Meble dostarczane są w paczkach do samodzielnego montażKoszty dostawy naliczane są indywidualnie

Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen w przypadku zmiany wysokości stawki VAT, ceł, kursu 

wymiany walut lub znaczących zmian cen surowców stosowanych w produkcji

wyrobów

Możliwy rozładunek  i montaż STOLMAX według ustaleń indywidualnych między Kupującym i Sprzedającym

Sprzedaż może się odbyć wyłącznie po przesłaniu przez Kupującego pisemnego zamówienia e-mailem na 

adres biuro@stolmax-meble.pl 

Złożone zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedającego z uwzględnieniem przybliżonego terminu 

dostawy oraz ewentualnych kosztów dostawy

Zamawiający zobowiązuje się do odbioru i rozładunku zamawianego towaru, o ile w drodze indywidualnych 

ustaleń nie postanowiono inaczej

Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej e-mailem, faxem lub listownie

Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne przyjmowane są w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty 

otrzymania przesyłki

Reklamacje ilościowe należy zgłaszać maksymalnie w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru

Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta

Na wszystkie wyroby udzielana jest 12 miesięczna gwarancja liczona od daty sprzedaży.

Gwarancja obejmuje wady produktu tkwiące w nim samym w chwili dokonania dostawy oraz wady i usterki 

powstale podczas dostawy

Gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstalych w wyniku niewiaścivwego użytkowania

wyrobów, a także usterek powstałych na skutek niedbałego i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania wyrobu

Gwarancja nie obejmuje wszelkiego rodzaju przypadkowych i celowych uszkodzeń oraz naturalnego zużywania

Utrata gwarancji następuje podczas samodzielnych, nie uzgodnionych ze Sprzedającym napraw i przeróbek

Możliwość zwrotu towaru, z jakichkolwiek przyczyn, może nastąpić wyłącznie po uzgodnieniu wcześniejszym 

uzyskaniu zgody Sprzedającego

Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Zamawiający

Zakupiony towar można odesłać pod warunkiem, że jest on kompletny, nie był używany i nie został uszkodzony

Ryzyko dostarczenia zwracanego towaru w stanie nienaruszonym ciąży w tym momencie na Zamawiającym. 

Sprzedający zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zwracanego towaru, jeśli został on uszkodzony

Gwarantujemy zwrot wartości zakupionego towaru. Sprzedający nie zwraca kosztów poniesionych w związku

 z realizacją zamówienia-kosztów przesyłki

Z możliwości zwrotu wyłączone są wszystkie wyroby niestandardowe, które zostały wykonane na specjalne 

zamówienie Zamawiającego

Zastrzegamy prawo do dokonania zmian konstrukcyjnych wyrobów nie zmieniając

ich charakteru, a w szczególnych przypadkach do zmiany cen

Kolorystyka prezentowanych wyrobów w katalogu może odbiegać od rzeczywistych z przyczyn drukarsko-edytorskich

Oferta zawarta w katalogu nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego




