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Link do produktu: https://pajm.pl/170101-krause-stabilo-drabina-dwustronna-drewniana-ze-szczeblami-2x8-szczeblip-9558.html

170101 KRAUSE STABILO
drabina dwustronna
drewniana ze szczeblami 2x8
szczebli
Cena brutto

847,00 zł

Cena netto

688,62 zł

Dostępność

Na zamówienie, zapytaj o czas realizacji

Czas wysyłki

Od 1 dnia roboczego dla produktów z
dostępnością w naszym magazynie,
produkty na zamówienie, termin wysyłki na
zapytanie

Numer katalogowy

170101KR

Kod producenta

170101

Kod EAN

4009199170101

Producent

Krause

Opis produktu
PRZEDMIOTEM OFERTY JEST DRABINA W TYTULE OFERTY
KTÓREGO PRODUCENTEM JEST FIRMA:

Drabina wolnostojąca z możliwością wchodzenia z obu stron. Drabina drewniana, idealnie nadaje się do prac malarskich nie
brudzi rąk, przeznaczona jest dla malarzy oraz lakierników.
Wolnostojąca drabina ze szczeblami z możliwością wchodzenia z obu stron.
Podłużnice wykonane z wysokiej jakości drewna bez sęków.
Szczeble wykonane z drewna twardego, ze sprawdzonym mocowaniem na cylindryczne wpusty.
Łancuszki zabezpieczające przed rozsunięciem się drabiny w trakcie użytkowania.
Zaczepy prowadzące zapewniają bezpieczny transport.
Stabilne, przykręcane wielopunktowo zawiasy stalowe.
Brak zastrzeżeń ekologicznych, ponieważ stosowane jest wyłącznie drewno nienasączane środkami chemicznymi.
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Dane techniczne:
Numer katalogowy: 170101
Wysokość robocza :3,50 m
Wysokość drabiny 2,15 m
Szerokość drabiny: 0,60 m
Waga: 12,5 kg
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W skład dostawy wchodzi:
Drabina podana w tytule oferty wg. numeru katalogowego.
( Informujemy, że ze względu na ciągłe udoskonalanie produktów przez producentów, przedstawione w ofercie zdjęcia mogą
się nieznacznie różnić od dostarczonego produktu )
Dokument sprzedaży: niezależnie od wybranego przez kupującego (paragon lub faktura vat), na ten produkt zostanie
wystawiona faktura vat, na firmę lub osobę fizyczną zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu. Dokument ten zostanie
wysłany w pdfie na podany w zamówieniu adres e-mailowy, lub dostarczony przez naszego kierowcę przy wybranej opcji
dostawa naszym transportem.
Gwarancja:
Zakup konsumencki - 2 lata
Zakup komercyjny - 2 lata
Na podstawie wystawionego dokumentu sprzedaży
Transport:
Za pośrednictwem firmy Krause - obowiązują warunki dostaw firmy Krause Kliknij w ten odnośnik zgodnie z kosztami
podanymi przy tej formie dostawy z naszej strony.
Dostawa GRATIS dla zamówień na produkty firmy Krause powyżej 3000zł
Na terenie i okolicach Radomia własnym transportem, zgodnie z kosztami podanymi przy tej formie dostawy.
Możliwy jest również odbiór osobisty w naszych salonach sprzedaży.
Szukasz części lub akcesoriów do tego produktu?, sprawdź zakładkę Linki na karcie produktu, umieściliśmy w
niej link do schematu serwisowego. Jeśli nie ma tej zakładki, lub nie ma tej części lub akcesoriów na naszej
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stronie patrz poniżej.

Jeśli szukasz akcesoriów lub części do Twojego produktu, a nie ma tego produktu na naszej stronie, prześlij nam
zapytanie na sklep@pajm.pl podając nam numer katalogowy artykułu którego poszukujesz, jeśli nie znasz
numeru katalogowego, opisz nam co potrzebujesz i podaj koniecznie do jakiego przedmiotu chcesz to
zastosować.
W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu
nie wkradł się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z
nami.
Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.
Kupuj więcej płać mniej !!!
Szanowny Kliencie oferujemy Ci tego produktu z dodatkowym rabatem w zależności od ilości zakupionych produktów.
Jeśli chcesz sprawdzić jaki rabat uzyskasz w zależności od ilości zakupionych produktów sprawdź na karcie produktu.
Pod przyciskiem dodaj do koszyka, jest przycisk zobacz szczegóły kliknij w niego zobaczysz wielkości rabatu zależne od
ilości zakupionego produktu.
Możesz również sprawdzić to w Twoim koszyku zakupów, po zwiększaniu ilości będzie zwiększał się Twój rabat.
Oferta Kupuj więcej płać mniej, nie dotyczy klientów hurtowych, rabaty za zwiększenie ilości nie będą dla Was uwzględnianie.
PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji
Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy
do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.
Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online
producenta.
2022 Katalog Krause
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