
Składanie zamówień: 800 200 221 · bok@wehrfritz.pl · www.wehrfritz.pl

Jadalnia w każdej szkole!
Program „Posiłek w szkole i w domu” został poszerzony o tworzeniu warunków umożliwiających spożywanie 
przez uczniów posiłku w szkole i wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. Od 1 września 2019 r. w szkołach 
podstawowych będzie musiała być jadalnia, w której uczniowie zjedzą posiłki przyniesione z domu.

Oszczędność czasu podczas 
montażu i demontażu
·  Jedna osoba jest w stanie sama 

przesunąć kombinację stołu z 
siedziskami na wyznaczone miejsce.

·  Mechanizm składania umożliwia 
łatwy montaż i demontaż przez 
jedną osobę.

·  Automatyczne zamknięcie 
gwarantuje bezpieczny transport.

·  Produkt jest dostarczany w stanie 
kompletnie zmontowanym!

Trwałe połączenie siedziska i stołu
·  Drogi ewakuacyjne są wolne od 

przeszkód.
·  Brak przesuwania krzeseł –  

niższy poziom hałasu. 
·  Więcej miejsc siedzących w sali niż  

w przypadku pojedynczych stołów  
i krzeseł.

·  Mniej wysiłku przy myciu podłogi 
– krzeseł nie trzeba pojedynczo kłaść 
na ławkach.
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Dla szkół, w których

brakuje miejsca - mamy rozwiązanie!

  12-osobowa kombinacja stołu z siedziskami 
(prostokątna)
Wymiary: wym. całkowite szer. 305 x gł. 151 cm, blat szer. 
305 x gł. 75 cm, stołek-Ø 33 cm.
091297  wys. stołu 66 cm, wys. siedziska 36 cm 

(wymiary po złożeniu: szer. 151 x wys. 179 x gł. 
71 cm)     7490,-             

091298  wys. stołu 69 cm, wys. siedziska 38,5 cm 
(wymiary po złożeniu: szer. 151 x wys. 181 x gł. 
71 cm)     7390,-             

091299  wys. stołu 74 cm, wys. siedziska 43,5 cm 
(wymiary po złożeniu: szer. 151 x wys. 186 x gł. 
71 cm)     7390,-             

Proszę podać kolor blatu i siedzisk!

15 lat gwarancji na wybrany model, 30 lat gwarancji na spoiny, certyfikat TÜV i GS.

Kombinacje stołów z siedziskami:

 niebywała oszczędność miejsca         

 montaż w kilka sekund!




  16-osobowa kombinacja stołu z siedziskami 
(prostokątna)
    Wymiary: wym. całkowite szer. 305 x gł. 132 cm, wymia-
ry po złożeniu szer. 64,5 x wys. 188 x gł. 132 cm; blat 
szer. 305 x gł. 75 cm, wys. stołu 61 cm, stołek-Ø 25 cm, 
wys. siedziska 34 cm.
091287        8290,-             
Proszę podać kolor blatu i siedzisk!
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osłona kółek zapobiega 
nawijaniu się na osie nitek i in. 

blaty są trwale połączone  
ze stelażem

kółka z łożyskami kulkowymi (Ø 10 cm) 
z odporną na ścieranie okładziną z gumy 

malowana proszkowo 
(RAL 9006 / białe aluminium) 

stalowa rama o grubości 2 mm

siedziska  
z jednoczęściowego 

tworzywa sztucznego 

blaty z bardzo  
grubymi obrzeżami 

blaty z płyty MDF o grubości  
18 mm z obustronną powłoką 

z żywicy melaminowej

siedziska trwale 
przymocowane do 

ramy 

mechanizm zamykający 
zapobiega przypadkowemu 

złożeniu 

samoczyszczące 
zawiasy zapewniające 

łatwy montaż 

niebrudzące
nakładki 

3 modele do wyboru

Cechy jakościowe

Kolory stołków

obow. (dane wymagane)

KUAH  
klon

K177 
buk

KUGR 
szary

Pr
zy

kł
ad

obow. obow.

BLAU
niebieski

ROT
czerwony

GRÜN
zielony

GELB
żółty

BUNT
wiele kolorów

Opcje zamówienia kombinacji stołów z siedziskami 

Powierzchnia blatu

0 9 1 2 9 5 KUAH ROT                                   1    8-osobowy         

GRAU
szary

  8-osobowa kombinacja stołu z siedziskami 
(owalna)
   Wymiary: wym. całkowite szer. 203 x gł. 202 cm, blat 
szer. 153 x gł. 137 cm, stołek-Ø 33 cm.
091295  wys. stołu 69 cm, wys. siedziska 38,5 cm 

(wymiary po złożeniu: szer. 202 x wys. 133 x 
gł. 88 cm)     6790,-             

Proszę podać kolor blatu i siedzisk!
091296  wys. stołu 74 cm, wys. siedziska 43,5 cm 

(wymiary po złożeniu: szer. 202 x wys. 138 x 
gł. 88 cm)     6790,-             

Proszę podać kolor blatu i siedzisk!

Nr art. Opcje zamówienia Ilość Nazwa Cena jednostkowa Razem

niewymagająca  
konserwacji sprężyna  

drążka skrętnego 

15
gwarancja 
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