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INFORMACJE OGÓLNE

PRZYK£ADOWE ZESTAWIENIA MODU£ÓW RECEPCYJNYCH

 

 

RECEPCJA-LUMO

System lad recepcyjnych LUMO zbudowany jest z modu³ów prostych i ³ukowych w dwóch 
wariantach: wysokim 110 cm oraz niskim 74 cm. Modu³y wysokie i niskie oparte s¹ 
konstrukcji  frontu “murkowego” po³¹czonego z biurkiem prostym lub ³ukowym.Fronty 
“murkowe” wykoñczone s¹ laminatem HPL, w dolnej czêœci  posiadaj¹ zag³êbione coko³y 
h=10cm wykoñczone laminatem HPL metalizowanym oraz naciêcia dziel¹ce front 
szerokoœci 3cm równie¿ wykoñczone laminatem HPL metalizowanym.Wszystkie biurka  
systemu s¹ na konstrukcji p³ycinowej.
Blaty górne modu³ów wysokich h=110cm montowane s¹ na tulejach z aluminium 
polerowanego o œrednicy 50mm i wysokoœci 6cm. Blaty dostêpne s¹ w trzech wersjach: z 
p³yty melaminowanej gruboœci 25mm, ze szk³a przezroczystego gruboœci 12mm oraz szk³a 
satynowego gruboœci 12 mm.  Blaty ze szk³a mocowane s¹ do tulei klejem UV.

W przypadku gdy bok jednego ze skrajnych modu³ów zabudowy recepcyjnej jest widoczny w
zamówieniu nale¿y to zaznaczyæ np.: RE81-1-PL  gdzie PL- oznacza pe³ny lewy, lub      
RE81-1-PP gdzie PP- oznacza pe³ny prawy, wówczas g³êbokoœæ boku lewego lub prawego 
biurka jest zrównana z g³êbokoœci¹ blatu. Je¿eli obydwa boki biurka prawy i lewy s¹ 
widoczne w zamówieniu nale¿y to zaznaczyæ np.: RE81-1-PLP.
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standard opcja dostêpna za dop³at¹
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273 7 020,00
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Recepcja ³ukowa wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  z p³yty gr.25mm,montowany na tulejach 
fi 50mm z aluminium polerowanego. 

Recepcja ³ukowa wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  z szk³a przezroczystego   
gr.12mm,montowany na tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego. 

Recepcja ³ukowa wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  z szk³a satyna  gr.12mm,montowany na 
tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego. 
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Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  z p³yty gr.25mm, montowany na tulejach 
fi 50mm w kolorze aluminium. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  z p³yty gr.25mm, montowany na tulejach 
fi 50mm w kolorze aluminium. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  z p³yty gr.25mm, montowany na tulejach 
fi 50mm w kolorze aluminium. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  z p³yty gr.25mm, montowany na tulejach 
fi 50mm w kolorze aluminium. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  z p³yty gr.25mm, montowany na tulejach 
fi 50mm w kolorze aluminium. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  ze szk³a przezroczystego  gr.12mm, 
montowany na tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego przyklejanych UV. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  ze szk³a przezroczystego  gr.12mm, 
montowany na tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego przyklejanych UV. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  ze szk³a przezroczystego  gr.12mm, 
montowany na tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego przyklejanych UV. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  ze szk³a przezroczystego  gr.12mm, 
montowany na tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego przyklejanych UV. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  ze szk³a przezroczystego  gr.12mm, 
montowany na tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego przyklejanych UV. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  ze szk³a satyna  gr.12mm,montowany 
na tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego przyklejanych UV. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  ze szk³a satyna  gr.12mm,montowany 
na tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego przyklejanych UV. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  ze szk³a satyna  gr.12mm,montowany 
na tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego przyklejanych UV. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  ze szk³a satyna  gr.12mm,montowany 
na tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego przyklejanych UV. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  ze szk³a satyna  gr.12mm,montowany 
na tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego przyklejanych UV. 
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Recepcja ³ukowa wypuk³a 90 st. wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  z p³yty gr.25mm,montowany na tulejach 
fi 50mm  w kolorze aluminium. 

Recepcja ³ukowa wklês³a 90 st. wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  z p³yty gr.25mm, montowany na tulejach 
fi 50mm w kolorze aluminium. 

Recepcja ³ukowa wypuk³a 90 st. wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  ze szk³a przezroczystego  gr.12mm, 
montowany na tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego przyklejanych UV. 

Recepcja ³ukowa wklês³a 90 st. wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  ze szk³a  gr.12mm,montowany na 
tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego przyklejanych UV. 

Recepcja ³ukowa wypuk³a 90 st. wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  ze szk³a satyna  gr.12mm,montowany 
na tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego przyklejanych UV. 

Recepcja ³ukowa wklês³a 90 st. wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  ze szk³a satyna  gr.12mm,montowany 
na tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego przyklejanych UV. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  z p³yty gr.25mm, montowany na tulejach 
fi 50mm w kolorze aluminium. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  z p³yty gr.25mm, montowany na tulejach 
fi 50mm w kolorze aluminium. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  z p³yty gr.25mm, montowany na tulejach 
fi 50mm w kolorze aluminium. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  ze szk³a przezroczystego  gr.12mm, 
montowany na tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego przyklejanych UV. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  ze szk³a przezroczystego  gr.12mm, 
montowany na tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego przyklejanych UV. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  ze szk³a przezroczystego  gr.12mm, 
montowany na tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego przyklejanych UV. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  ze szk³a satyna  gr.12mm,montowany 
na tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego przyklejanych UV. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  ze szk³a satyna  gr.12mm,montowany 
na tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego przyklejanych UV. 

Recepcja prosta wysoka
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny murka  ze szk³a satyna  gr.12mm,montowany 
na tulejach fi 50mm z aluminium polerowanego przyklejanych UV. 
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Recepcja prosta niska
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny z p³yty gr.25mm. 

Recepcja prosta niska
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny z p³yty gr.25mm. 

Recepcja prosta niska
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny z p³yty gr.25mm. 

Recepcja prosta niska
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny z p³yty gr.25mm. 

Recepcja prosta niska
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny z p³yty gr.25mm. 
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Recepcja prosta niska
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny z p³yty gr.25mm. 

Recepcja prosta niska
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny z p³yty gr.25mm. 

Recepcja prosta niska
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny z p³yty gr.25mm. 

Recepcja ³ukowa wypuk³a 90 st. niska
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny z p³yty gr.25mm. 

Recepcja ³ukowa wklês³a 90 st. niska
Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem, front boniowany w formie murka gr.12cm            
wykoñczonego laminatem HPL. Blat górny z p³yty gr.25mm. 
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