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MESSETILBUD 
 

 
Pakketilbud ! 13 stk. 183 cm borde + 1 transportbur 

Super pakke med 13 stk. af 183 borde i et rullebur med gummibelagte hjul og støbt 

plastbund. 

Vælg mellem New York og Texas borde. 

 

 

 

 

 

 
Med New York borde: 

KUN 8.400.- 
Med Texas borde: 

KUN 9.700.- 
Eks. fragt og moms 



  

Innovative produkter | egne pat. anmeldte udviklinger 
prisgaranti | levering fra eget lager | landsdækkende | mange år i branchen 

 

MESSETILBUD 
 

MESSETILBUD kun begrænset antal til prisen  
God pakke med 50 stk. Arizona klapstole i rullevogn  

SPECIFIKATIONER 
 1 stk. Pulverlakeret stolevogn til 50 stk. Arizona klapstole, sort, med 2 drejehjul  

50. stk klapstol med sort metalstel og kraftigt plast sæde og ryg.  
Dimensioner udslået: 44,5 x 45,7 x 80 cm  

Sædestørrelse / Sædehøjde: 43 x 44 cm / 45 cm Ramme:  
Pulverlakaret rørramme.  

Vægt: Netto: 250 kg 
 

 

 

 

 

 

 
Med New York borde: 

 

KUN 6.498.- 
Eks. fragt og moms 
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MESSETILBUD 
 

 
Et robust og solidt cafebord i new York serien. 

Dimensioner udslået / foldet: Ø81 x 110 cm / Ø81 x 4,5 cm 

Bordplade: 45 mm tyk HDPE plade 

Ramme: Stærk pulverlakeret rørramme Ø28 mm 

Godstykkelse: 1 mm 

Stærk stålstel med smart låsemekanisme der holder bordbenene sikkert på plads under 

brug. Vægt: Netto: 8,5 kg / Brutto: 9,5 kg 

Max. fordelt belastning: 250 kg 

Mulighed for overtræk til hele bordet - flere farver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUN 349.- 
Eks. fragt og moms 
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MESSETILBUD 
 

Foldbar stol med sæde og sæderyg af krafig polyethylen og med 25 mm pulverlakeret ben. 

 

Gl. pris og MESSETILBUD kun ca. 50 stk.   

 

SPECIFIKATIONER 

Dimensioner udslået: 45 x 46 x 88 cm 

Sædestørrelse / Sædehøjde: 42 x 40 cm / 44 cm 

Sæderyg længde: 28 cm 

Sæde og sæderyg materiale: HDPE 

Ramme: Pulverlakeret rørramme Ø25 mm 

Godstykkelse: 1 mm 

Vægt: Netto: 5,0 kg / Brutto: 6,0 kg 

Max. fordelt belastning: 250 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUN 109.- 
Normalpris 156.- 

Eks. fragt og moms 
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MESSETILBUD 
 

 
Et robust og solidt letvægtsbord i new York serien, til professionel brug, kan 

sammenkobles. 6 - 8 prs. 

SPECIFIKATIONER 

Dimensioner udslået / foldet: 183 x 76 x 74 cm / 183 x 76 x 4,5 cm 

Bordplade: 45 mm tyk HDPE plade SORT eller HVID 

Ramme: Pulverlakaret rørramme Ø28 mm 

Godstykkelse: 1 mm 

Vægt: Netto: 14,5 kg / Brutto: 15,5 kg 

Max. fordelt belastning: 840 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUN 498.- 
Eks. fragt og moms 
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MESSETILBUD 
 

 
SPECIFIKATIONER 

Fleksibelt overtræk til høj cafebord, vælg flg. farver: 
TILBUD på: Hvid - sort - blå - rød 

Overtrækket er udstyret med små plaststykker som bordbenene hviler på. 
Gør cafébordet meget elegant at se på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUN 119.- 
Eks. fragt og moms 
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MESSETILBUD 
 

 
25 stk. af de slidstærke og praktiske T-rend stole stablet 25 stk. i smart transport/opbevaringsvogn. 

Kun begrænset antal til prisen! 
SPECIFIKATIONER 

Stel: Krom, med fastskruede fødder. 
Polstring: Koldskum med gråt polster 

Grundmål: 48x55 cm Højde: 85 cm Sæde: 40x42 cm Siddehøjde: 45 cm 
Vægt: 5,9 kg 

Slidstyrke: 50.000 Martindale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUN 10.000.- 
Eks. fragt og moms 


