
ALFA 305 – popis výrobku a použitých materiálů: 
 

Jedná se o demontovaný stolový nábytek. Podnoží tvoří svařované bočnice tvaru „C“, centrální most 
a nosníky desky. Stolová deska je z laminované dřevotřísky. 

 

 

Použité materiály: 

Podnoží: ocelové svařované bočnice, hliníkový centrální most s ocelovými čely, ocelové nosníky. 
Povrchové úprava lakování práškovou barvou. 

Deska: laminovaná dřevotříska, hrany ABS 

Spojovací materiál:  ocelové držáky nosníků a nohou, rektifikace – plastové s ocelovým závitem, 
kovové spojovací vruty a šrouby, hliníkové podložky, plastové krycí boky 
mostu 

   u přísedových stolů navíc ocelové spojovací plechy 

 

Obalový materiál: strečová folie, plastové rohy na desce, bublinková folie. 
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