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Начальнику вiддiл1, освiти
Слов'янськоi MicbKoT ради
Рубльовському I.M.

Адмiнiстрацiя Слов'янсъкоТ загальноосвiтньоТ шIкOли

ступенiв Jф 4
Слов'янськоТ MicbKoi ради просить вас для trокрашення умов харчування у
Тдальнi фiлiТ школи (учнi i-4 класiв) вирiшити питання щOдG придба.ння
лавок (3-х мiсних за розмiром 1500х460хЗ20 мм), яка к0IIIту€ 636 грн. за
одиницю у кiлькостi 20 одиниць.
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Прайс виробника дода€ться.
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Лавка для столовой 3-х местная

+3В0 показать номер

бЗб грн.

Купить

Характеристики
роизводитель

дLц-даеt]слъ

C_TpaHq цроизводитель

Украина

Вид мягкой мебели

кресло

описание
a
a

a
a

Габаритный размер: 460х1 500х320 мм
Металлокаркас: труба диаметром 20*2а мм, порошковая покраска
Фанера прямая обтянутая кожвинилом (или мебельная ткань)

Лавка для столовой 3-х местная

Лавка для столовой 3-х местная
для
- это удачное, простое и функциональное решение
столовых, детских учреждений или обцежитий. В ней нет никаких излишеств
на первое место
- дизайн.
выступают функциональносtь, прочность каркаса и всей конструкции, и простой
Лавка для столовой 3-х местная, купить недороrо которук) можно у нас по цене от
производителя:
позволит удобно разместиться на ней З-4 детям;

рассчитана на активную эксплуатацию.

Куппть лавку дпя столовой 3-х местную G доставкой можно, заполllив простую форму заказа
на нашем сайте, после чего наши менеджеры свяжутся с покупателем и уточнят все детали заказа
и Оплаты. Высокий сервис, качественная мебель и быстрая доставка * наши главные приоритеты
работы,

Ф4ýýw
компания из:
Харьков
Харьков, ул. Тернопольская, Харьков Харьковская область, Ук.
График работы
+З80 показать номер
antikmebel 1 979@qmail,com
г.
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Ддмiнiстраuiя Слов'янськоТ загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв J,Iч
3-i секцii для iдальнi
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За поданням ЦБ відділу освіти
Фiнансовий звiт по ЗоШ J\t 4
про надходженюI та використанIur коштiв загального, спецiального та фонду розвитку
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