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CENNIK "PROFESSIONAL 24" WAŻNY OD 01.07.2018 do 30.09.2018

MODEL OPIS SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA CENA PLN
1.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny eko-skóra

 - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną wysokość: 117-126 cm  - HL skóra naturalna: czarny
 - Podłokietniki wykonane z polerowanego aluminium. szerokość: 64 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość:

 - Podłokietniki posiadają miękkie nakładki z eko-skóry lub skóry naturalnej max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium skóra naturalna
 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 2 szt

wymiary paczki:

81 x 66 x 65 cm

waga brutto 1 szt: 21,80 kg

ADELLA (C239-PU/HL)
2.  - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny eko-skóra

 - Podstawa wykonana z chromowanego metalu wysokość: 105 cm
 - Podłokietniki wykonane z polerowanego aluminium, posiadają miękkie nakładki szerokość: 64 cm

 - 2 lata gwarancji głębokość:

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 2 szt

wymiary paczki:

72 x 65 x 60 cm

waga brutto 1 szt: 18,90 kg

ADELLA SKID (C231)
3.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem: standardowa wersja

 - Oparcie, siedzisko i podłokietniki tworzą jedną zwartą całość, wykonaną z wysokiej wysokość: 118-126 cm

jakości tworzywa szerokość: 63 cm

 - Siedzisko i oparcie pokryte tkaniną materiałową głębokość:

 - Wykończenie fotela z białego lub czarnego tworzywa max obciążenie: 130 kg

 - Mechanizm odchylania MULTIBLOCK

 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polakierowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a ilość w kartonie: 2 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 1335-1:2004 85 x 65 x 36 cm

PN-EN 1335-2:2009 waga brutto 1 szt: 18,10 kg
APOLLO (W-909) PN-EN 1335-3:2009

4.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem: standardowa wersja
 - Oparcie, siedzisko i podłokietniki tworzą jedną zwartą całość, wykonaną z wysokiej wysokość: 98-106 cm

jakości tworzywa szerokość: 63 cm

 - Siedzisko i oparcie pokryte tkaniną materiałową głębokość:

 - Wykończenie fotela z białego lub czarnego tworzywa max obciążenie: 130 kg

 - Mechanizm odchylania MULTIBLOCK

 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polakierowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a ilość w kartonie: 2 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 1335-1:2004 85 x 65 x 36 cm

PN-EN 1335-2:2009 waga brutto 1 szt: 17,10 kg
APOLLO M (W-908) PN-EN 1335-3:2009

5.  - Oparcie, siedzisko i podłokietniki tworzą jedną zwartą całość, wykonaną z wysokiej Ogółem: standardowa wersja
jakości tworzywa wysokość: 95 cm

 - Siedzisko i oparcie pokryte tkaniną materiałową szerokość: 63 cm

 - Wykończenie fotela z białego lub czarnego tworzywa głębokość:

 - Podstawa wykonana z wysokiej jakości lakierowanego metalu max obciążenie: 130 kg

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a

ilość w kartonie: 2 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 16139:2013 85 x 65 x 36 cm

PN-EN 11728:2012 waga brutto 1 szt: 14,10 kg

APOLLO SKID (W-901) PN-EN 1022:2007

FOTELE I KRZESŁA BIUROWE ( koszt wysyłki 20 zł nettoopaczka)

730,89 zł netto

899 zł brutto

1 137,40 zł netto

1 399 zł brutto

568,29 zł netto

699 zł brutto

 - tworzywo czarne, 
tapicerka: tkanina BL417 
(ciemny szary)

812,20 zł netto 

999 zł brutto

 - tworzywo białe, tapicerka: 
tkanina BL418 (czarny)

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny BL (17 
kolorów)

 - tworzywo czarne, 
tapicerka: tkanina BL417 
(ciemny szary)

779,67 zł netto

959 zł brutto

 - tworzywo białe, tapicerka: 
tkanina BL418 (czarny)

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny BL (17 
kolorów)

 - tworzywo czarne, 
tapicerka: tkanina BL417 
(ciemny szary)

568,29 zł netto

699 zł brutto

 - tworzywo białe, tapicerka: 
tkanina BL418 (czarny)

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny BL (17 
kolorów)

Dopłata za zmianę tapicerki 
na niestandardową:                 
  110 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki 
na trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki 
na niestandardową:                   
 85 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki 
na trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                        
                     85 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki 
na trudnopalną:
40 zł netto
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6.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny eko-skóra

 - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną wysokość: 125-134 cm

 - Podłokietniki wykonane z chromowanego metalu szerokość: 63 cm

 - Podłokietniki posiadają miękkie nakładki z eko-skóry lub skóry naturalnej głębokość:

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonane z polerowanego aluminium skóra naturalna
 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

97 x 63 x 25 cm
ARES (S-629-PU/HL) waga brutto 1 szt: 24 kg

7.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - czarny BL418 standardowa wersja
 - Siedzisko i zagłówek pokryte tkaniną materiałową wysokość: 125-133 cm

 - Oparcie wykonane z siatki szerokość: 65 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość:

 - Regulowane podłokietniki (góra-dół), wykonane z miękkiego tworzywa max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 -2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

97 x 63 x 25 cm

waga brutto 1 szt: 23 kg
ARES MESH (S-569)

8.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem: eko-skóra
 - Siedzisko i zagłówek pokryte wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną wysokość: 125-133 cm

 - Oparcie wykonane z siatki szerokość: 65 cm  - HL skóra naturalna: czarny
 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość:

 - Regulowane podłokietniki (góra-dół) wykonane z miękkiego tworzywa max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon) skóra naturalna
 - 2 lata gwarancji wymiary paczki:

97 x 63 x 25 cm

waga brutto 1 szt: 23 kg

ilość w kartonie: 1 szt
ARES SOFT (S-569-PU/HL)

9.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - PU czarny, biały, ciemny beż
standardowa wersja

 - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości eko skórą wysokość: 107-115 cm

 - Konstrukcja wykonana z chromowanego metalu szerokość: 59 cm

 - Mechanizm TILT plus głębokość:

 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu max obciążenie: 130 kg

 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

90 x 62 x 37 cm

waga brutto 1 szt: 15,19 kg
ASTER (WX-14B)

10.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem: standardowa wersja
 - Siedzisko pokryte tkaniną membranową wysokość: 90-103 cm

 - Oparcie wykonane z siatki szerokość: 59 cm

 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa głębokość:

 - Mechanizm TILT max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

62 x 57 x 25 cm

waga brutto 1 szt: 12,90 kg

AWARD (W-120) 
11.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem: standardowa wersja

 - Fotel tapicerowany tkaniną nylonową, membraną lub tkaniną materiałową LF wysokość: 103-111 cm

 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa szerokość: 62 cm

 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu głębokość:

 - Mechanizm TILT max obciążenie: 130 kg

 - 2 Lata gwarancji
Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a

Odporność tkaniny nylonowej na ścieranie - 70 000 cykli Martindale'a ilość w kartonie: 1 szt
Odporność tkaniny materiałowj LF na ścieranie - 100 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 70 x 59 x 28 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 14,80 kg

PN-EN 1335-2:2009

PN-EN 1335-3:2009

BLACK ON BLACK (W-93A) PN-EN 1022:2007
12.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem: standardowa wersja

 - Fotel tapicerowany tkaniną membranową lub tkaniną materiałową LF wysokość: 103-111 cm

 - Regulowane podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa szerokość: 62 cm

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon) głębokość:  - 7 kolorów membrany PS

 - Mechanizm TILT max obciążenie: 130 kg

 - 2 Lata gwarancji
Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a ilość w kartonie: 1 szt tapicerowany membraną PS
Odporność tkaniny materiałowj LF na ścieranie - 100 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 70 x 59 x 28 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 14,80 kg

PN-EN 1335-2:2009

PN-EN 1335-3:2009

BLACK ON BLACK PLUS (W-93A-P) PN-EN 1022:2007

 - HL skóra naturalna: czarny, 
beżowy

812,20 zł netto

999 zł brutto 

1 218,70 zł netto

1 499 zł brutto 

673,98 zł netto

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny BL (17 
kolorów)

829 zł brutto

 - PU eko-skóra: czarny, 
beżowy 763,41 zł netto

939 zł brutto

1 039,84 zł netto

1 279 zł brutto 

486,99 zł netto 

599 zł brutto 

 - Czarny, siedzisko tapicerka: 
membrana PS, oparcie 
tapicerka: siatka MESH.

243,09 zł netto

299 zł brutto

Za dopłatą dostępne inne 
kolory siatki MESH-C i 
membrany PS (7 kolorów)

 - Czarny NL, siedzisko i 
oparcie pokryte tkaniną 
nylonową

243,09 zł netto

299 zł brutto 

Za dopłatą dostępne inne 
kolory membrany PS (7 
kolorów) oraz tkaniny 
materialowej LF (6 kolorów)

 - Czarny, siedzisko i oparcie 
pokryte tkaniną LF-26 324,39 zł netto

399 zł brutto 

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny materialowej 
LF (5 kolorów)

308,13 zł netto

379 zł brutto 

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
13 zł netto - jeden element (siedzisko 
lub oparcie),
26 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Dopłata za zmianę tapicerki 
na trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
PS:
13 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
26 zł netto - całość (siedzisko i oparcie) 
LF: 
24,5 zł netto - jeden element                            
                    49 zł netto - całość

Dopłata za zmianę tapicerki 
na trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                  
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  74 zł netto - tkanina BL  

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
49 zł netto - całość

Dopłata za zmianę tapicerki 
na trudnopalną:
40 zł netto
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13.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny eko-skóra

 - Siedzisko i oparcie pokryte eko-skórą lub skórą naturalną wysokość: 111-121 cm

 - HL skóra naturalna: czarny - Mechanizm odchylania SYNCHRON szerokość: 66 cm

 - Podstawa jezdna wykonane z polerowanego aluminium głębokość:

 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg
skóra naturalna

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

86 x 70 x 52 cm

waga brutto 1 szt: 28,50 kg

BLOSSOM (S-579--PU/HL)
14.  - Siedzisko i parcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny eko-skóra

 - Podstawa wykonana z chromowanego metalu wysokość: 101 cm

 - 2 lata gwarancji szerokość: 66 cm

głębokość:

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

72 x 65 x 65 cm

waga brutto 1 szt: 23,20 kg

BLOSSOM SKID (S-571)
15.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny eko-skóra

 - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną wysokość: 121-128 cm

 - HL skóra naturalna: czarny - Podłokietniki wykonane z chromowanego metalu szerokość: 59 cm

 - Mechanizm odchylania TILT plus głębokość:

 - Podłokietniki posiadają miękkie nakładki z eko-skóry lub skóry naturalnej max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium skóra naturalna
 -2 lata gwarancji ilość w kartonie: 2 szt

wymiary paczki:

86 x 66 x 56 cm

waga brutto 1 szt: 22,85 kg

BRANDO (C049-PU/HL)
16.  - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny eko-skóra

 - Podstawa i podłokietniki wykonane z chromowanego metalu wysokość: 100 cm

 - Podłokietniki posiadają miękkie nakładki, obszyte eko-skórą. szerokość: 59 cm

 -2 lata gwarancji głębokość:

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 2 szt

wymiary paczki:

86 x 66 x 56 cm

waga brutto 1 szt: 22,85 kg

BRANDO SKID (C041)
17.  - Fotel obrotowy tapicerowany tkaniną materiałową Ogółem:  - tkanina MT: czarny standardowa wersja

 - Postawa wykonana z lakierowanego na biało metalu wysokość: 88 cm

 - 2 lata gwarancji szerokość: 57 cm

głębokość:

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

58 x 56 x 55 cm

waga brutto 1 szt: 11,30 kg

BRAVA (2-155A)
18.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - tkanina MT: czarny standardowa wersja

 - Fotel obrotowy tapicerowany tkaniną materiałową wysokość: 88-96 cm

szerokość: 57 cm

 - Postawa wykonana z lakierowanego na czarno metalu głębokość:

 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

58 x 56 x 55 cm

waga brutto 1 szt: 11,30 kg

BRAVO (2-155)
19.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem: eko-skóra

 - Siedzisko i oparcie pokryte eko-skórą lub skórą naturalną wysokość: 121-128 cm

 - Podłokietniki wykonane z chromowanego metalu szerokość: 64 cm

 - Mechanizm odchylania TILT plus głębokość: 67 cm

 - Podłokietniki posiadają miękkie nakładki z eko-skóry lub skóry naturalnej max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium skóra naturalna
 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

105 x 65 x 62 cm

waga brutto 1 szt: 25,70 kg

CELIO (C169-PU/HL)

1 113,01 zł netto

1 369 zł brutto

1 755,28 zł netto

2 159 zł brutto

714,63 zł netto

879 zł brutto

649,59 zł netto 

799 zł brutto

1 088,62 zł netto

1 339 zł brutto

486,99 zł netto 

599 zł brutto 

234,96 zł netto 

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny MT (4 kolory) 289 zł brutto

243,09 zł netto 
  - Mechanizm TILT

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny MT (4 kolory) 299 zł brutto

 - PU eko-skóra: czarny, 
beżowy 787,80 zł netto 
 - HL skóra naturalna: czarny, 
beżowy 969 zł brutto

1 218,70 zł netto

1 499 zł brutto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                               
            19 zł netto - całość (siedzisko i 
oparcie) 

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                 
          19 zł netto - całość (siedzisko i 
oparcie) 

Dopłata za zmianę tapicerki 
na trudnopalną:
40 zł netto
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20.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - czarny, szary, czerwony standardowa wersja

 - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości siatką przepuszczającą powietrze wysokość: 107-115 cm

 - Konstrukcja wykonana z chromowanego metalu szerokość: 54 cm

 - Mechanizm TILT plus głębokość:

 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu max obciążenie: 130 kg

 -2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

90 x 62 x 37 cm

waga brutto 1 szt: 15,19 kg

DRAFTY (WX-14A)
21.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem: standardowa wersja

 - Oparcie i zagłówek pokryte wysokiej jakości siatką przepuszczającą powietrze wysokość: 119-134 cm

 - Siedzisko pokryte przyjemną w dotyku tkaniną materiałową szerokość: 58 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość: 62 cm

 - Regulowane podłokietniki wykonane z tworzywa z miękką nakładką PU max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

63 x 32 x 66 cm

NOWOŚĆ 2018 !waga brutto 1 szt: 18 kg

ERGONIC (1506H)
22.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem: standardowa wersja

 - Oparcie i zagłówek pokryte wysokiej jakości siatką przepuszczającą powietrze wysokość: 110-125 cm

 - Siedzisko pokryte przyjemną w dotyku tkaniną materiałową szerokość: 62 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość: 65 cm

 - Regulowane podłokietniki wykonane z tworzywa z miękką nakładką PU max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

60 x 28 x 63 cm

waga brutto 1 szt: 15 kg NOWOŚĆ 2018 !
ESTA (FS02-1H)

23.  - Oparcie wykonane z siatki, posiada 7 stopniową regulację (10 cm) Ogółem: standardowa wersja
 - Siedzisko, zagłówek i nakładki podłokietników pokryte tkaniną materiałową wysokość: 121-144 cm

 - Regulacja głębokości i wysokości siedziska szerokość: 64 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość: 65-70 cm

 - Regulacja podłokietników (góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki) max obciążenie: 130 kg Za dopłatą dostępne:

 - Regulacja głębokości oparcia dla kręgów lędźwiowych

 - Regulacja kąta pochylania zagłówka

 - Podstawa jezdna wykonana z polakierowanego aluminium

 - 3 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 78 x 67 x 49 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 27 kg

PN-EN 1335-2:2009

PN-EN 1335-3:2009

EXACT (W-099Y) PN-EN 1022:2007
24.  - Oparcie, zagłówek tapicerowane siatką, siedzisko membraną Ogółem: standardowa wersja

 - Regulacja wysokości siedziska wysokość: 108-126 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON szerokość: 60 cm

głębokość:

 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości i kąta pochylania zagłówka

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 64 x 59 x 32 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 21 kg

PN-EN 1335-2:2009

PN-EN 1335-3:2009

EXPANDER (W-94) PN-EN 1022:2007
25.  - Oparcie oraz zagłówek wykonane z siatki Ogółem: standardowa wersja

 - Siedzisko pokryte tkaniną materiałową wysokość: 118-136 cm

 - Mechanizm samoważący SYNCHRON szerokość: 70 cm

 - Regulowane podłokietniki, wykonane z miękkiego tworzywa głębokość: 60 cm

 - Regulacja wysokości zagłówka max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja głębokość siedziska

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium ilość w kartonie: 1 szt

 - 2 lata gwarancji wymiary paczki:

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a 70 x 65 x 40 cm

Krzesło spełnia normy waga brutto 1 szt: 22 kg

PN-EN 1335-1:2004

PN-EN 1335-2:2009

FORTE (W-969Y) PN-EN 1335-3:2009

486,99 zł netto

599 zł brutto

 - czarny, siedzisko BL, 
oparcie i zagłówek MESH 552,03 zł netto 

679 zł brutto 

 - czarny, siedzisko BL, 
oparcie i zagłówek MESH 373,17 zł netto

459 zł brutto

 - czarny, siedzisko i zagłówek 
tapicerka: tkanina BL418, 
oparcie: siatka MESH

1 300 zł netto

1 599 zł brutto

17 kolorów tkaniny na 
siedzisko i zagłówek: tkanina 
BL, 7 kolorów siatki na 
oparcie: tkanina siatka 
MESH-C

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
    

 - Czarny, siedzisko tapicerka: 
membrana PS, zagłówek i 
oparcie tapicerka: siatka 
MESH.

633,33 zł netto 

 - Podłokietniki posiadają regulację szerokości  i wysokości 779 zł brutto 

Za dopłatą dostępne inne 
kolory siatki MESH-C i 
membrany PS (7 kolorów)

 - Czarny, siedzisko tapicerka: 
tkanina BL418, oparcie i 
zagłowek: siatka 893,50 zł netto

1 099 zł brutto 

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny siedziska BL 
(17 kolorów) lub skóry 
naturalnej HL czarny, 
brązowy lub biały

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                          
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                  24 zł netto oparcie 
siatka                                    120 zł netto - 
tkanina BL  

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową: 
13 zł netto - jeden element (siedzisko, 
oparcie lub zagłówek),
39 zł netto - całość (siedzisko, oparcie i 
zagłówek)

Dopłata za zmianę tapicerki 
na trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                32 zł 
netto (siedzisko)                                           
180 zł netto skóra naturalna  
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26.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem: standardowa wersja

 - Siedzisko pokryte tkaniną wysokość: 109-117 cm

 - Oparcie wykonane z siatki i tkaniny szerokość: 58 cm

 - Podłokietniki wykonane z metalu polakierowane na biało głębokość: 60 cm

 - Mechanizm TILT max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna z metalu polakierowanego na biało

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 70 x 59 x 24 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 14,90 kg

PN-EN 1335-2:2009

FOX (W-153A) PN-EN 1335-3:2009

27.  - Oparcie wykonane z siatki Ogółem: standardowa wersja
 - Siedzisko, zagłówek i podłokietniki pokryte  tkaniną materiałową wysokość: 122-130 cm

 - Regulacja wysokości siedziska oraz zagłówka szerokość: 54 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRO głębokość: 65 cm

 - Regulowane podłokietniki: przód-tył, wychylenie na boki max obciążenie: 130 kg

 - Regulowana głębokość oparcie dla kręgów lędźwiowych

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium

 - 3 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 108 x 65 x 46 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 24 kg

PN-EN 1335-2:2009

PN-EN 1335-3:2009

FULKRUM (P069) PN-EN 1022:2007
28.  - Zagłówek, oparcie i siedzisko wykonane z siatki Ogółem: standardowa wersja

 - Mechanizm samoważący SYNCHRON wysokość: 114-131 cm

szerokość: 70 cm

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  głębokość: 73 cm

 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości zagłówka

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium 

 - Fotel wyposażony jest w miękkie kółka do twardych powierzchni ilość w kartonie: 1 szt

 - 2 lata gwarancji wymiary paczki:

74 x 68 x 40 cm

waga brutto 1 szt: 23,20 kg

HERO (ZM-6661-W-NWH)
29.  - Zagłówek, oparcie i siedzisko wykonane z siatki Ogółem: standardowa wersja

 - Mechanizm samoważący SYNCHRON wysokość: 114-131 cm

szerokość: 70 cm

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  głębokość: 73 cm

 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości zagłówka

 - Fotel wyposażony jest w miękkie kółka do twardych powierzchni

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium ilość w kartonie: 1 szt

 - 2 lata gwarancji wymiary paczki:

74 x 68 x 40 cm

waga brutto 1 szt: 23,20 kg

HERO ( ZM-6661-B-NWH)
30.  - Siedzisko wykonane z tkaniny materiałowej Ogółem: standardowa wersja

 - Zagłówek i oparcie  wykonane z siatki wysokość: 114-131 cm

 - Mechanizm samoważący SYNCHRON szerokość: 70 cm

 - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki głębokość: 73 cm

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  max obciążenie: 130 kg

 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych

 - Regulacja wysokości zagłówka

 - Fotel wyposażony jest w miękkie kółka do twardych powierzchni ilość w kartonie: 1 szt

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium wymiary paczki:

 - 2 lata gwarancji 74 x 68 x 40 cm

waga brutto 1 szt: 23,20 kg

HERO (ZM-6661-W-BLH)
31.  - Siedzisko wykonane z tkaniny materiałowej Ogółem: standardowa wersja

 - Zagłówek i oparcie  wykonane z siatki wysokość: 114-131 cm

 - Mechanizm samoważący SYNCHRON szerokość: 70 cm

 - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki głębokość: 73 cm

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  max obciążenie: 130 kg

 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych

 - Regulacja wysokości zagłówka

 - Fotel wyposażony jest w miękkie kółka do twardych powierzchni ilość w kartonie: 1 szt

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium wymiary paczki:

 - 2 lata gwarancji 74 x 68 x 40 cm

waga brutto 1 szt: 23,20 kg

HERO ( ZM-6661-B-BLH)

 - Czarny, siedzisko tapicerka: 
MT-4, oparcie tapicerka: MT-
4 + siatka 324,39 zł netto

399 zł brutto 

Za dopłatą dostępne inne 
kolory MT ( 2 kolory - 
czerwony, szary)

 -  czarny, siedzisko i 
zagłówek tapicerka: tkanina 
BL418, oparcie: siatka MESH 

1 218,70 zł netto 

1 499 zł brutto 

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny BL lub czarna 
skóra naturalna

  - tworzywo białe, tapicerka: 
NWH-8 (siatka szara)

1 218,70 zł netto 
 - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki 

1 499 zł brutto 

 - tworzywo czarne, 
tapicerka: siatka NWH-4 
(siatka czarna) 1 121,14 zł netto

 - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki 
1 379 zł brutto 

 - tworzywo białe, tapicerka: 
tkanina BLH-8 (szary), siatka 
NWH-8 (siatka szara) 1 096,75 zł netto

1 349 zł brutto 

 - tworzywo czarne, 
tapicerka: tkanina BLH-4 
(czarny), siatka NWH-4 (siatka 
czarna)

1 007,32 zł netto 

1 239 zł brutto 

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
25 zł netto - całość (siedzisko i oparcie) 

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                              
120 zł netto - tkanina BL                                     
     252 zł netto - skóra naturalna 
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32.  - Siedzisko, oparcie i zagłówek wykonane z tkaniny materiałowej Ogółem: standardowa wersja

 - Mechanizm samoważący SYNCHRON wysokość: 114-131 cm

 - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki szerokość: 70 cm

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  głębokość: 73 cm

 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości zagłówka

 - Fotel wyposażony jest w miękkie kółka do twardych powierzchni

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium ilość w kartonie: 1 szt

 - 2 lata gwarancji wymiary paczki:

74 x 68 x 40 cm

waga brutto 1 szt: 23,20 kg NOWOŚĆ 2018 !
HERO (ZM-6661-W)

33.  - Siedzisko, oparcie i zagłówek wykonane z tkaniny materiałowej Ogółem: standardowa wersja
 - Mechanizm samoważący SYNCHRON wysokość: 114-131 cm

 - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki szerokość: 70 cm

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  głębokość: 73 cm

 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości zagłówka

 - Fotel wyposażony jest w miękkie kółka do twardych powierzchni

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium ilość w kartonie: 1 szt

 - 2 lata gwarancji wymiary paczki:

74 x 68 x 40 cm

waga brutto 1 szt: 23,20 kg NOWOŚĆ 2018 !
HERO (ZM-6661-B)

34.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - MT-4 czarny standardowa wersja
 - Mechanizm TILT wysokość: 88-96 cm

 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa szerokość: 58 cm

 - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną materiałową głębokość:

 - Wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej zapewniające prawidłową postawę max obciążenie: 100 kg

 - Wyprofilowane siedzisko

 - Maksymalne obciążenie 100 kg

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

58 x 55 x 23 cm

waga brutto 1 szt: 11,1 kg

MILLO (W-157-1)
35.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem: standardowa wersja

 - Siedzisko pokryte tkaniną membranową wysokość: 92-100 cm

 - Oparcie wykonane z siatki szerokość: 62 cm

 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa głębokość:

 - Mechanizm TILT max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 62 x 58 x 28 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 13 kg

PN-EN 1335-2:2009

MOBI (W-95) PN-EN 1335-3:2009
36.  - Siedzisko pokryte tkaniną membranową Ogółem: standardowa wersja

 - Oparcie wykonane z siatki wysokość: 92 cm

 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa szerokość: 62 cm

 - Podstawa z chromowanego metalu głębokość:

 -2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a

Krzesło spełnia normy ilość w kartonie: 1 szt

PN-EN 16139:2013 wymiary paczki:

PN-EN 1728:2012 58 x 52 x 28 cm

PN-EN 1022:2007 waga brutto 1 szt: 11,1 kg

MOBI SKID (W-953)
37.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem: standardowa wersja

 - Siedzisko pokryte tkaniną membranową wysokość: 107-115 cm

 - Oparcie wykonane z siatki szerokość: 62 cm

 - Zagłówek pokryty miękką eko-skórą głębokość:

 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa max obciążenie: 130 kg

 - Mechanizm TILT

 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu

 -2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 71 x 59 x 26 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 13,3 kg

PN-EN 1335-2:2009

MOBI PLUS  (W-952) PN-EN 1335-3:2009

  - tworzywo białe, tapicerka: 
tkanina SM szara

1 121,14 zł netto

1 379 zł brutto 

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny SM (6 
kolorów)

 - tworzywo czarne, 
tapicerka: tkanina SM czarna 1 080,49 zł netto 

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny SM (6 
kolorów)

1 329 zł brutto 

202,44 zł netto 

Za dopłatą dostępne inne 
kolory MT (4 kolory)

249 zł brutto 

 - Czarny, siedzisko tapicerka: 
membrana PS, oparcie 
tapicerka: siatka MESH 243,09 zł netto

299 zł brutto

Za dopłatą dostępne inne 
kolory siatki MESH-C i 
membrany PS (7 kolorów)

Za dopłatą mozliwość 
zmiany podłokietników na 
regulowane

 - Czarny, siedzisko tapicerka: 
membrana PS, oparcie 
tapicerka: siatka MESH 234,96 zł netto 

289 zł brutto
Za dopłatą dostępne inne 
kolory siatki MESH-C i 
membrany PS (7 kolorów)

Za dopłatą mozliwość 
zmiany podłokietników na 
regulowane

 - Czarny, siedzisko tapicerka: 
membrana PS, oparcie 
tapicerka: siatka MESH + eko 
skóra

259,35 zł netto

319 zł brutto 
Za dopłatą dostępne inne 
kolory siatki MESH-C i 
membrany PS (7 kolorów)

Za dopłatą mozliwość 
zmiany podłokietników na 
regulowane

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
13 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
26 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną: 40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną: 40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
13 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
26 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
13 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
26 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną: 40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
60 zł netto - całość

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
60 zł netto - całość

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
19 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Dopłata za zmianę podłokietników na 
regulowane: 48 zł netto

Dopłata za zmianę podłokietników na 
regulowane: 48 zł netto

Dopłata za zmianę podłokietników na 
regulowane: 48 zł netto
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38.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem: standardowa wersja

 - Oparcie wykonane z siatki wysokość: 96-105 cm

 - Siedzisko pokryte tkaniną materiałową szerokość: 61 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość:

 - Podłokietniki wykonane z tworzywa, posiadają regulację wysokości max obciążenie: 130 kg

 - Regulowana wysokość oparcie dla kręgów lędźwiowych

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji  ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a 66 x 61 x 33 cm

Krzesło spełnia normy waga brutto 1 szt: 17,3 kg

PN-EN 1335-1:2004

PN-EN 1335-2:2009

MULTI  (X-7) PN-EN 1335-3:2009
39.  - Oparcie oraz zagłówek wykonane z siatki Ogółem: standardowa wersja

 - Siedzisko pokryte tkaniną materiałową wysokość: 124-140 cm

 - Mechanizm odchylania MULTIBLOCK szerokość: 64 cm

 - Regulowane podłokietniki, wykonane z tworzywa głębokość:

 - Oparcie dla kręgów lędźwiowych max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości siedziska i zagłówka

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

70 x 65 x 40 cm

waga brutto 1 szt: 22 kg

NEZ (W-879K)
40.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem: standardowa wersja

 - Oparcie wykonane z siatki wysokość: 114-124 cm

 - Siedzisko, oparcie lędźwiowe, podłokietniki i zagłówek pokryte tkaniną membranową PS szerokość: 64 cm

 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu głębokość:

 - Mechanizm TILT max obciążenie: 130 kg

 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych

 -2  lata gwarancji

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

64 x 62 x 25 cm

waga brutto 1 szt: 16 kg

OVERCROSS (W-62)
41.  - Wyjątkowa, owalna konstrukcja Ogółem: standardowa wersja

 - Oparcie wykonane z siatki wysokość: 95-104 cm

 - Siedzisko pokryte tkaniną materiałową szerokość: 67 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość:

 - Podłokietniki wykonane z tworzywa posiadają regulacje max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z polakierowanego aluminium

 - 3 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny NW na ścieranie - 100 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

87 x 65 x 46 cm

waga brutto 1 szt: 16 kg

OVO (W-667)
42.  - Nowoczesny, mobilny fotel obrotowy Ogółem: standardowa wersja

 - Oparcie wykonanie z mocnego tworzywa, zapewnia odpowiednią wentylację wysokość: 87 cm

 - Siedzisko wykonanie z tkaniny materiałowej szerokość: 58 cm

 - Koszyk w podstawie o pojemności 30 litrów zapewnia przestrzeń na rzeczy użytkownika głębokość: 83,2 cm

max obciążenie: 130 kg

NOWOŚĆ 2018 !
ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

61 x 70 x 46 cm

waga brutto 1 szt:  kg

ROVER 2 (924G)
43.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny eko-skóra

 - Siedzisko i oparcie pokryte eko-skórą lub skórą naturalną wysokość: 113-123 cm  - HL skóra naturalna: czarny
 - Mechanizm odchylania SYNCHRON szerokość: 70 cm

 - Regulowane podłokietniki (góra-dół, wychylenie na boki) głębokość:

 - Podłokietniki wykonane z miękkiego i przyjemnego w dotyku tworzywa. max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonane z polerowanego aluminium skóra naturalna
 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

90 x 65 x 40 cm

SAIL (S-499-PU/HL) waga brutto 1 szt: 28  kg

 - Czarny, siedzisko tapicerka: 
tkanina BL418, oparcie 
tapicerka: siatka MESH 608,94 zł netto

749 zł brutto 
Za dopłatą dostępne inne 
kolory siatki MESH-C i 
membrany PS (7 kolorów)

 - Czarny, siedzisko tapicerka: 
tkanina BL418, oparcie i 
zagłówek tapicerka: siatka 
MESH

730,89 zł netto

899 zł brutto 

Za dopłatą dostępne inne 
kolory siatki MESH-M (5 
kolorów) i tkaniny BL (17 
kolorów)

 - Czarny, siedzisko i zagłówek 
tapicerka: membrana PS, 
oparcie tapicerka: siatka 
MESH

324,39 zł netto 

399 zł brutto 

Za dopłatą dostępne inne 
kolory membrany PS (7 
kolorów)

 - tworzywo brązowe, 
tapicerka siedziska: tkanina 
szara BL417, tapicerka 
oparcia: siatka grafitowa 
NW41

1 104,88 zł netto 

1 359 zł brutto

 - tworzywo białe, tapicerka 
siedziska: tkanina czarna 
BL418, tapicerka oparcia: 
siatka grafitowa NW41

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny BL (17 
kolorów) 

 - tworzywo szare, tapicerka 
siedziska: tkanina czarna  
BL418 926,02 zł netto 

1 139 zł brutto 

 - Podstawka do pisania, rozmiar A3 z możliwością obrotu 360°, miejsce na tablet lub 
urządzenie mobilne

 - Rover został zaprojektowany aby mógł być adaptowany w miejscach o ograniczonej 
przestrzeni

966,67 zł netto 

1 189 zł brutto

1 356,91 netto 

1 669 zł brutto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną: 40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
14 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
28 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Dopłata za zmianę tapicerki na trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
14 zł netto - zagłówek
29 zł netto - oparcie                                         
            48 zł netto - siedzisko

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
13 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
zagłówek),
26 zł netto - siedzisko i zagłówek

Dopłata za zmianę tapicerki na trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
48zł netto - siedzisko 

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto
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44.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - BL418 czarny standardowa wersja

 - Konstrukcja wykonana z tworzywa PP wysokość: 61-86 cm

 - Podstawa wykonana z elastomeru szerokość:

 - 2 Lata gwarancji

max obciążenie: 130 kg

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

53 x 38 x 23 cm

waga brutto 1 szt: 12 kg

SITOOL 303
45.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - BL418 czarny standardowa wersja

 - Konstrukcja wykonana z tworzywa PP wysokość: 65-89 cm

 - Podstawa wykonana z elastomeru szerokość:

 - 2 Lata gwarancji

max obciążenie: 130 kg

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

53 x 38 x 23 cm

waga brutto 1 szt: 12 kg

SITOOL 304
46.  - Zagłówek i oparcie wykonane z siatki Ogółem: standardowa wersja

 - Siedzisko wykonane z tkaniny materiałowej lub skóry naruralnej wysokość: 118-128 cm

 - Mechanizm samoważący SYNCHRON szerokość: 70 cm

 - Podłokietniki wykonane z tworzywa z nakładką posiadają regulację wysokości głębokość:

 - Regulacja wysokości oparcia dla kręgów lędźwiowych max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja głębokości i wysokości siedziska

 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polerowanego aluminium

 - 5 lat gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 73 x 66 x 41 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 19 kg

NOWOŚĆ 2018 !PN-EN 1335-2:2009

PN-EN 1335-3:2009

SPINELLY (999B/999W) PN-EN 1022:2007
47.  -  Oparcie wykonane z wysokiej jakości siatki Ogółem: standardowa wersja

  - Siedzisko wykonane z tkaniny materiałowej lub skóry naturalnej wysokość: 96-106 cm

 - Mechanizm samoważący SYNCHRON szerokość: 70 cm

 - Podłokietniki wykonane z tworzywa z nakładką posiadają regulację wysokości głębokość:

 - Regulacja wysokości oparcia dla kręgów lędźwiowych max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja głębokości i wysokości siedziska

 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polerowanego aluminium

 - 5 lat gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 73 x 66 x 41 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 19 kg

NOWOŚĆ 2018 !PN-EN 1335-2:2009

PN-EN 1335-3:2009

SPINELLY M (998B/998W) PN-EN 1022:2007
48.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem: standardowa wersja

 - Siedzisko pokryte tkaniną membranową, zagłówek pokryty miękką eko-skórą wysokość: 108-118 cm

 - Oparcie wykonane z siatki szerokość: 62 cm

 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa głębokość:

 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu max obciążenie: 130 kg

 - Mechanizm TILT

 - 2 Lata gwarancji
Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a ilość w kartonie: 1 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 1335-1:2004 85 x 59 x 22 cm

PN-EN 1335-2:2009 waga brutto 1 szt: 15,90 kg

PN-EN 1335-3:2009

THUNDER (W-58) PN-EN 1022:2007
49.  - Oparcie wykonane z siatki, posiada 8 stopniową regulację (10 cm) Ogółem: standardowa wersja

 - Siedzisko i zagłówek pokryte tkaniną materiałową wysokość: 112-142 cm

 - Regulacja głębokości i wysokości siedziska szerokość: 67 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość: 70 cm

 - Regulacja podłokietników (góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki) max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja głębokości oparcia dla kręgów lędźwiowych

 - Regulacja wysokości i kąta pochylania zagłówka

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki: NOWOŚĆ 2018 !
Krzesło spełnia normy 78 x 67 x 49 cm

PN-EN 1335-1:2004 PN-EN 1022:2007 waga brutto 1 szt: 27 kg

PN-EN 1335-2:2009

TUNE (139Y) PN-EN 1335-3:2009

527,64 zł netto

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny BL (17 
kolorów) 

649 zł brutto

543,90 zł netto 

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny BL (17 
kolorów) 

669 zł brutto

  - tworzywo czarne, 
tapicerka: siatka szara, 
tkanina czarna BL418 1 625,20 zł netto 

 - tworzywo białe, tapicerka: 
siatka szara, tkanina czarna 
BL418

1 999 zł brutto

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny siedziska BL 
(17 kolorów) lub skóry 
naturalnej HL czarny, 
brązowy lub biały

  - tworzywo czarne, 
tapicerka: siatka szara, 
tkanina czarna BL418 1 584,55 zł netto 

 - tworzywo białe, tapicerka: 
siatka szara, tkanina czarna 
BL418

1 949 zł brutto

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny siedziska BL 
(17 kolorów) lub skóry 
naturalnej HL czarny, 
brązowy lub biały

 - Czarny, siedzisko tapicerka: 
membrana PS, zagłówek i 
oparcie tapicerka: siatka 
MESH.

283,74 zł netto 

349 zł brutto 

Za dopłatą dostępne inne 
kolory siatki MESH-C i 
membrany PS (7 kolorów)

 - czarny, siedzisko i zagłówek 
tapicerka: tkanina BL418, 
oparcie: siatka MESH 779,68 zł netto

959 zł brutto

Za dopłatą dostępne: 17 
kolorów tkaniny na siedzisko 
i zagłówek: tkanina BL, 3 
kolory skóry naturalnej HL, 7 
kolorów siatki na oparcie: 
tkanina siatka MESH-C

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
    

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
20 zł netto - siedzisko

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
20 zł netto - siedzisko

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
13 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
26 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                 
             32 zł netto  tkanina BL                           
                     180 zł netto skóra naturalna  

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                 
             32 zł netto  tkanina BL                           
                     180 zł netto skóra naturalna  

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                          
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                  24 zł netto oparcie 
siatka                                    22 zł netto - 
zagłówek tkanina BL                                    
                32 zł netto - siedzisko tkanina 
BL
230 zł netto - skóra HL  
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50. Ogółem: standardowa wersja

 - Oparcie wykonane z wysokiej jakości siatki wysokość: 119-128 cm

 - Zagłówek oraz siedzisko wykonane z tkaniny materiałowej szerokość: 68 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość: 61-65 cm

 - Regulowane podłokietniki (góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki) max obciążenie: 130 kg

 - Podłokietniki wykonane z miękkiego i przyjemnego w dotyku tworzywa.

 - Gwiazda jezdna wykonana polerowanego aluminium.

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

92 x 65 x 39 cm

waga brutto 1 szt: 24,6 kg

VELO (W-899Y)
51.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem: standardowa wersja

 - Oparcie oraz zagłówek wykonane z siatki wysokość: 123-132 cm

 - Siedzisko pokryte tkaniną membranową szerokość: 54 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość: 63 cm

max obciążenie: 130 kg

 - Regulowana wysokość i głębokość oparcia dla kręgów lędźwiowych

 - Regulacja wysokości i kąta pochylania zagłówka

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium

 - Fotel wyposażony jest w miękkie kółka do twardych powierzchni

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 66 x 62 x 39 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 23,2 kg

PN-EN 1335-2:2009

PN-EN 1335-3:2009

VIP (W-80) PN-EN 1022:2007
52.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem: standardowa wersja

 - Siedzisko pokryte tkaniną membranową i eko skórą wysokość: 120-128 cm

 -  Oparcie wykonane z siatki szerokość: 62 cm

 - Zagłówek pokryty miękką eko-skórą głębokość: 

 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa max obciążenie: 130 kg

 - Mechanizm TILT

 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu ilość w kartonie: 1 szt

 -2 lata gwarancji wymiary paczki:

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a 85 x 59 x 22 cm

waga brutto 1 szt: 15,9 kg

VIPER (W-03)
53.  - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości tkaniną materiałową Ogółem:  - czarny standardowa wersja

 - Podłokietniki  wykonane z chromowanego metalu wysokość:  94 cm

 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu szerokość: 62 cm

 - 2 lata gwarancji głębokość: 65 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 2 szt

wymiary paczki:

 cm

waga brutto 1 szt: kg

NOWOŚĆ 2018 !
VISITOR (1019)

54.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem: standardowa wersja
 - Siedzisko pokryte przyjemną w dotyku tkaniną materiałową wysokość: 118-132 cm

 -  Oparcie i zagłówek wykonane z siatki szerokość: 64 cm

 - Podłokietniki wykonane z tworzywa, regulowane w płaszczyźnie 3D głębokość: 65 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium

 -2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

63 x 36 x 71 cm

waga brutto 1 szt: 24 kg

NOWOŚĆ 2018 !
VISTA (GM02-1H-4)

55.  - Zagłówek, oparcie i siedzisko wykonane z wysokiej jakości siatki Ogółem: standardowa wersja
 - Mechanizm ruchowy "slid" wysokość: 117-137 cm

 - Podłokietniki z tworzywa posiadają regulację wysokości i wychylenia na boki szerokość: 68 cm

 - Regulowana głębokość oparcie dla kręgów lędźwiowych głębokość: 62 cm

 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polakierowanego aluminium max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości zagłówka, oparcia i siedziska  

 - 3 lata gwarancji

 - Odporność tkaniny na ścieranie - 100 000 cykli Martindale'a ilość w kartonie: 1 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 1335-1:2004 106 x 67 x 46 cm

PN-EN 1335-2:2009 waga brutto 1 szt: 22 kg

PN-EN 1335-3:2009

PN-EN 1022:2007

WAU SIATKA (W-609-W-NW) Jakość potwierdzona niemieckim certyfikatem TUV   (nr certyfikatu: 719162274-MEC-OCS)

 - czarny, siedzisko i zagłówek 
tapicerka: tkanina czarna 
BL418, oparcie: siatka MESH 893,50 zł netto

1 099 zł brutto 

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny BL (17 
kolorów) 

 - Czarny, siedzisko tapicerka: 
membrana PS, zagłówek i 
oparcie tapicerka: siatka 
MESH

787,80 zł netto

969 zł brutto
 - Podłokietniki wykonane z tworzywa posiadają regulację szerokości  i wysokości

Za dopłatą dostępne inne 
kolory siatki MESH-C i 
membrany PS (7 kolorów)

 - Czarny, siedzisko tapicerka: 
membrana PS + eko skóra, 
oparcie tapicerka: siatka 
MESH + eko skóra

243,09 zł netto

299 zł brutto 

Za dopłatą dostępne inne 
kolory siatki MESH-C i 
membrany PS (7 kolorów)

535,77 zł netto 

659 zł brutto

 - czarny, siedzisko BL418, 
oparcie i zagłówek siatka 
NWM-4 673,98 zł netto 

829 zł brutto

 - tworzywo czarne, 
tapicerka: siatka NW-42 
(siatka jasno szara) 1 405,69 zł netto 

 - tworzywo białe, tapicerka: 
NW-41 (siatka grafitowa)

1 729 zł brutto 

Za dopłatą dostępne inne 
kolory siatki NW (5 kolorów)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
96 zł netto - siedzisko i zagłówek

Dopłata za zmianę tapicerki na trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
13 zł netto - jeden element (siedzisko, 
oparcie lub zagłówek),
39 zł netto - całość (siedzisko, oparcie i 
zagłówek)

Dopłata za zmianę tapicerki na trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
13 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
26 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                  
                                                        120 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na trudnopalną:
40 zł netto
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 - Zagłówek, oparcie i siedzisko wykonane z tkaniny materiałowej Ogółem: standardowa wersja
 - Mechanizm ruchowy "slid" wysokość: 117-137 cm

 - Podłokietniki z tworzywa posiadają regulację wysokości i wychylenia na boki szerokość: 68 cm

 - Regulowana głębokość oparcie dla kręgów lędźwiowych głębokość: 62 cm

 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polakierowanego aluminium max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości zagłówka, oparcia i siedziska  

 - 3 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a ilość w kartonie: 1 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 1335-1:2004 106 x 67 x 46 cm

PN-EN 1335-2:2009 waga brutto 1 szt: 22 kg

PN-EN 1335-3:2009

PN-EN 1022:2007

WAU TKANINA (W-609-W-BL) Jakość potwierdzona niemieckim certyfikatem TUV   (nr certyfikatu: 719162274-MEC-OCS)

Ogółem: standardowa wersja

 - Mechanizm ruchowy "slid" wysokość: 117-137 cm

 - Podłokietniki z tworzywa posiadają regulację wysokości i wychylenia na boki. szerokość: 68 cm

 - Regulowana głębokość oparcie dla kręgów lędźwiowych głębokość: 62 cm

 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polakierowanego aluminium max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości zagłówka, oparcia i siedziska  

 - 3 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 1335-1:2004 106 x 67 x 46 cm

PN-EN 1335-2:2009 waga brutto 1 szt: 22 kg

PN-EN 1335-3:2009

PN-EN 1022:2007

WAU ELASTOMER(W-609-W-TPE) Jakość potwierdzona niemieckim certyfikatem TUV   (nr certyfikatu: 719162274-MEC-OCS)
56.  - Zagłówek, oparcie i siedzisko wykonane z wysokiej jakości siatki Ogółem: standardowa wersja

 - Mechanizm ruchowy "slid" wysokość: 117-137 cm

 - Podłokietniki z tworzywa posiadają regulację wysokości i wychylenia na boki szerokość: 68 cm

 - Regulowana głębokość oparcie dla kręgów lędźwiowych głębokość: 62 cm

 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polakierowanego aluminium max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości zagłówka, oparcia i siedziska  

 - 3 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 106 x 67 x 46 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 22 kg

PN-EN 1335-2:2009

PN-EN 1335-3:2009

WAU 2 SIATKA(W-709-B-NW) PN-EN 1022:2007

 - Zagłówek, oparcie i siedzisko wykonane z tkaniny materiałowej Ogółem: standardowa wersja
 - Mechanizm ruchowy "slid" wysokość: 117-137 cm

 - Podłokietniki z tworzywa posiadają regulację wysokości i wychylenia na boki. szerokość: 68 cm

 - Regulowana głębokość oparcie dla kręgów lędźwiowych głębokość: 62 cm

 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polakierowanego aluminium max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości zagłówka, oparcia i siedziska  

 - 3 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 106 x 67 x 46 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 22 kg

PN-EN 1335-2:2009

PN-EN 1335-3:2009

WAU 2 TKANINA(W-709-W-BL) PN-EN 1022:2007

Ogółem: standardowa wersja
wysokość: 117-137 cm

 - Mechanizm ruchowy "slid" szerokość: 68 cm

 - Podłokietniki z tworzywa posiadają regulację wysokości i wychylenia na boki. głębokość: 62 cm

 - Regulowana głębokość oparcie dla kręgów lędźwiowych max obciążenie: 130 kg

 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polakierowanego aluminium

 - Regulacja wysokości zagłówka, oparcia i siedziska  ilość w kartonie: 1 szt

 - 3 lata gwarancji wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 106 x 67 x 46 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 22 kg

PN-EN 1335-2:2009

PN-EN 1335-3:2009

PN-EN 1022:2007

WAU 2 ELASTOMER(W-709-W-TPE)
57.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - czarny tkanina BL418 standardowa wersja

 - Oparcie i siedzisko pokryte przyjemną w dotyku tkaniną materiałową wysokość:  104-114 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON szerokość: 67 cm

 - Podłokietniki wykonane z tworzywa z miękką nakładką PU głębokość:   64 cm

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon) max obciążenie: 130 kg

 - 2 lata gwarancji NOWOŚĆ 2018 !
ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

63 x 34 x 75 cm

waga brutto 1 szt: 19 kg

WORK (1009M)

 - tworzywo czarne, 
tapicerka: tkanina BL417 
(ciemny szary) 1 405,69 zł netto 

 - tworzywo białe, tapicerka: 
tkanina BL418 (czarny)

1 729 zł brutto 

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny BL (17 
kolorów)

 - Zagłówek, oparcie i siedzisko wykonane z elastomeru (miękkie sprężyste tworzywo o 
właściwościach kauczuku)

 - tworzywo czarne, 
tapicerka: elastomer szary 
lub elastomer pomarańczowy 1 405,69 zł netto 

1 729 zł brutto 

 - tworzywo białe, tapicerka: 
elastomer szary lub 
elastomer pomarańczowy

 - tworzywo czarne, 
tapicerka: siatka NW-42 
(siatka jasno szara) 1 462,60 zł netto 

 - tworzywo białe, tapicerka: 
NW-41 (siatka grafitowa)

1 799 zł brutto

 - Odporność tkaniny na ścieranie - 100 000 cykli Martindale'a
Za dopłatą dostępne inne 
kolory siatki NW (5 kolorów)

 - tworzywo czarne, 
tapicerka: tkanina BL417 
(ciemny szary) 1 462,60 zł netto

 - tworzywo białe, tapicerka: 
tkanina BL418 (czarny)

1 799 zł brutto

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny BL (17 
kolorów)

 - Zagłówek, oparcie i siedzisko wykonane z elastomeru (miękkie sprężyste tworzywo o 
właściwościach kauczuku)

 - tworzywo czarne, 
tapicerka: elastomer szary 
lub elastomer pomarańczowy 1 462,60 zł netto 

1 799 zł brutto 

 - tworzywo białe, tapicerka: 
elastomer szary lub 
elastomer pomarańczowy

486,99 zł netto

599 zł brutto

Dopłata za zmianę tapicerki na trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                    
                                                                   
    120 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                    
                                                    120zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                  
                                                                         120 
zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na trudnopalną:
40 zł netto
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MODEL OPIS SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA CENA PLN
58.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny eko-skóra

 - Rama oparcia i podłokietniki wykonane z polerowanego aluminium wysokość: 104-111 cm

 - Mechanizm odchylania TILT Plus szerokość: 57 cm

 - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną głębokość:

 - Podstawa jezdna wykonane z polerowanego aluminium max obciążenie: 130 kg

 - 2 lata gwarancji skóra naturalna
ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

105 x 65 x 62 cm

waga brutto 1 szt: 20 kg

WYE (C-479-PU/HL)
59.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny eko-skóra

 - Rama oparcia i podłokietniki wykonane z polerowanego aluminium wysokość: 86-93 cm

 - Mechanizm odchylania TILT Plus szerokość: 57 cm

 - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną głębokość:

 - Podstawa jezdna wykonane z polerowanego aluminium max obciążenie: 130 kg

 - 2 lata gwarancji skóra naturalna
ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

97 x 65 x 62 cm

waga brutto 1 szt: 18,50 kg

WYE LOW (C-477-PU/HL)
60.  - Rama oparcia i podłokietniki wykonane z polerowanego aluminium Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny eko-skóra

 - Siedzisko i parcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną wysokość: 88 cm  - HL skóra naturalna: czarny
 - Podstawa wykonana z chromowanego metalu szerokość: 57 cm

 - 2 lata gwarancji głębokość:

max obciążenie: 130 kg
skóra naturalna

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

97 x 65 x 62 cm

waga brutto 1 szt: 18,50 kg

WYE SKID (C-471-PU/HL)

Specyfikacja tkanin:
 - tkanina BL trudnopalność:

PN EN 1021-1:2014 (papieros)
PN EN 1021-2:2014 (zapałka)

 - siatka MESH trudnopalność:
PN EN 1021-1:2014 (papieros)
PN EN 1021-2:2014 (zapałka)

 - siatka NW trudnopalność:
PN EN 1021-1:2014 (papieros)

 - tkanina membranowa PS trudnopalność:
PN EN 1021-1:2014 (papieros)

 -  HL skóra naturalna: czarny, 
beżowy

1 015,45 zł netto 

1 249 zł brutto 

1 275,61 zł netto

1 569 zł brutto

 - HL skóra naturalna: czarny, 
beżowy

974,80 zł netto

1 199 zł brutto

1 210,57 zł netto

1 489 zł brutto 

926,02 zł netto 

1 139 zł brutto

1 023,58 zł netto 

1 259 zł brutto 
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