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Słupek odgradzający złoty z
talerzykiem
Cena brutto

238,00 zł

Cena netto

193,50 zł

Cena poprzednia

299,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

314-2P

Opis produktu
Słupek złoty wygląda nowocześnie i skromnie zarazem, co czyni z niego idealny produkt
do wykorzystania w przestrzeniach codziennego użytku.
Tego typu słupki wykorzystywane są podczas ważnych uroczystości organizowanych w
hotelu, w filharmonii, operze lub w urzędach wyższej rangi. Złoty kolor tego słupka
hotelowego nieodparcie kojarzy się z czerwonym dywanem i galą Oskarów, będąc tym
samym idealną oprawą do imprez rangi VIP.
Słupek odgradzający złoty ze sznurem / liną
słupek dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: polerowana stal nierdzewna (kolor srebrny) bądź polerowana stal
z efektem miedzi (kolor miedziano-złoty)
podstawa słupka zabezpieczona od spodu gumą (zapobiega zarysowaniom podłogi)
uniwersalny talerzyk do przyczepiania sznurów pod dowolnym kątem (możliwość doczepienia sznura z czterech stron)
połączenie słupka i podstawy jest bardzo łatwe i nie wymaga użycia żadnych narzędzi - firmowo słupki pakowane po 2
szt w kartonie (firmowe pakowanie zapewnia większe bezpieczeństwo transportu, dlatego polecamy kupowanie
parzystej ilości słupków)
tylko do użytku wewnątrz budynków
Wysokość 900 mm
Średnica podstawy 362 mm
Termin realizacji: 2-10 dni
Słupki z liną pojawiają się jako wyposażenie hoteli (zwłaszcza w hotelowym foier), jako element pomagający zarządzać
przestrzenią w muzeach, w galeriach sztuki, podczas wystaw, wernisaży. Słupek z liną może być także używany w kinach,
restauracjach, dyskotekach, gdzie w połączeniu z czerwonym dywanem tworzą bardzo eleganckie wrażenie. Słupki z
linami pojawiają się także w urzędach, w portach lotniczych, na dworcach, przy różnego rodzaju kasach biletowych.Słupki
odgrodzeniowe z linami sprawdzają się również w takich miejscach, w których jest dużo turystów, ze względu na których
trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy ruchu lub odgrodzić tłum zwiedzających od cennych eksponatów.
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