
ASEM FinTech HUB
Specificație de mobilă
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1. Masa 1400x900x800 pe picoare din metal (8 buc)

2. Canapea pe carcasă metalică cu perne moale(14 buc)

3. Masa rotundă din HPL pe picior din metal (9 buc)

4. Masa de tip Bar pe carcase metalice (7 buc)

5. Masa de tip Bar, unilaterală (2 buc)

6. Set din 2 mese StandUp cu vasă incorporată (3 seturi)

7. Masa 950x700  pe picior din metal (10 buc)

8. Masa 800x800 pe picior din metal (2 buc)

9. Masă ovală 2600x1200 pe carcasă metalică (1 buc)

10. Scaun cu pernă din textil (64 buc)

11. Scaun rotund BarStool pe carcasă metalică (24 buc)

12. Scaun BarStool rectangular pe carcasă metalică (27 buc)

13. Canapea moale (1 buc)

14. Vasă pentru plante (10 buc)

Cod PAL: Egger H3470
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1. Masa 1400x900x800 pe picoare din metal (8 buc)

Fată de masă PAL 38mm.

Picioare de tip “H-Beams” (dvutavr)  incorporate in fată de masă 

cum este arătat pe desen.

Inscriptia ASEM pe o placă de metal.

800



2. Canapea pe cercasă metalică, PAL cu perne din piele 

artificială (14 buc). Țeava 40x40 mm.

Culoarea pernelor – sur inchis



3. Masa rotundă din HPL pe picior din metal (9 buc). 

h= 750

Vine în set cu canapea rotundă din HPL cu spate înalt și 

perne din textil, plus plintă rotundă din inox.



4. Masa de tip Bar pe carcase metalice (7 buc)

Fața de masă – PAL 38mm.

Carcasă metalică din teava 80x40 mm, vopsite negru

Suport pentru picioare: țeava 200x200mm



5. Masa de tip Bar unilaterală (2 buc)

Fața de masă - PAL 38mm.

Carcasă metalică din teava 80x40 mm, vopsite negru

Suport pentru picioare: țeava 200x200mm



6. Set din 2 mese StandUp cu vază incorporată (3 seturi)

Fata de masă - PAL  36 mm (imitație de placaj natural)

Carcasă luciosă inox.

Vasă din PAL, coltul de unire: 45 grade

Plintă de inox

Adincimea vasei - 150 mm



7. Masa 950x700  pe picior din metal (10 buc)

Suport din metal vopsit negru.

Fața de masă - PAL 38 mm nuantă intunecată, asphalt, antracit, etc.



8. Masa 800x800 pe picior din metal (2 buc)

Suport din metal vopsit negru.

Fața de masă - PAL 38 mm nuantă intunecată, 

asphalt, antracit, etc.



9. Masă ovală 2600x1200 pe carcasă metalică (1 buc)

Fața de masă PAL 38 mm.

Carcasă din 2 picioare din metal vopsit, la fel ca articolul 3.

h=750 



10. Scaun cu pernă din textil (64 buc)

Lemn cu textil, culoarea preferată - din gama albastra inchis 



11. Scaun rotund BarStool pe carcasă metalică 

(24 buc)

Diametru 400

h=750

Carcasă din țeavă profil 15x15 mm, vopsită alb.

HPL, perna moale (pielea artificială, sur inchis)

Se folosește impreună cu articolul 3



12. Scaun BarStool rectangular pe carcasă 

metalică (27 buc)

PAL (factura lemn natural nuantă deschisă)

Țeava 25 mm rectangulară, vopsită negru



13. Canapea moale (1 buc)

Model la discreția ofertantului.

Culoarea preferată - albastru inchis.

Textil, carcasa din lemn.



14. Vază pentru plante, metal (10 buc)

Carcasa din teava 15 mm, patrată.

Vasa din metal 1 mm.

Tot vopsit negru.


