
Strona 1

MODEL OPIS SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA CENA PLN
1  - Siedzisko wykonane z przyjemnej w dotyku tkaniny materiałowej Ogółem:

 - Nogi metalowe, lakierowane na czarno Wysokość: 79 cm

 - 2 lata gwarancji Szerokość:  44 cm
Głębokość: 53 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 4 szt
wymiary paczki:

48 x 62 x 74 cm

waga brutto 1 szt: 6 kg NOWOŚĆ 2018 !
SAMI (DC1635)

2.  - Siedzisko wykonane z przyjemnej w dotyku tkaniny materiałowej Ogółem:

 - Podstawa metalowa imitująca drewno Wysokość: 88 cm

 - 2 lata gwarancji Szerokość: 44 cm

Głębokość: 53 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 4 szt

wymiary paczki:

83 x 54 x 51 cm

waga brutto 1 szt: 6 kg NOWOŚĆ 2018 !
FARIS (DC1651WT)

3.  - Siedzisko wykonane z przyjemnej w dotyku eko skóry Ogółem:  - eko-skóra: czarny

 - Nogi metalowe, lakierowane na czarno Wysokość: 77 cm

 - 2 lata gwarancji Szerokość:  46 cm

Głębokość: 57 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 4 szt
wymiary paczki:

51 x 65 x 71 cm

waga brutto 1 szt: 6,5 kg NOWOŚĆ 2018 !
RAJA (DC1667B)

4.  - Siedzisko wykonane z przyjemnej w dotyku tkaniny materiałowej Ogółem:

 - Podstawa metalowa imitująca drewno Wysokość: 86 cm

 - 2 lata gwarancji Szerokość:  44 cm

Głębokość: 54 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 4 szt
wymiary paczki:

66 x 75 x 48 cm

waga brutto 1 szt: 6 kg NOWOŚĆ 2018 !
LIMA (4469H)

5. Ogółem:

wysokość: 83 cm

 - Nogi krzesła wykonane z chromowanej stali szerokość: 57 cm

 - Możliwość sztaplowania do 5 szt. głębokość: 52 cm

 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 4 szt

wymiary paczki:

54 x 58 x 57 cm

waga brutto 1 szt: 5,5 kg NOWOŚĆ 2018 !
AREA (7-02)

KRZESŁA I FOTELE ( koszt wysyłki 20 zł nettoopaczka)
 - kolory tkaniny: szary, 
zielony, beżowy, niebieski

145,53 zł netto 

179 zł brutto 

 - kolory tkaniny: szary, 
czarny, beżowy, niebieski

161,79 zł netto 

199 zł brutto 

153,66 zł netto 

189 zł brutto 

 - kolory tkaniny: czarny, 
beżowy, zielony, szary

137,40 zł netto 

169 zł brutto 

 - Oparcie i siedzisko wykonane z mocnego tworzywa stanowią integralną 
całość

 - tworzywo czarny, szary, 
biały

137,40 zł netto 

169 zł brutto 
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6.  - Siedzisko wykonane z przyjemnej w dotyku tkaniny materiałowej Ogółem:  - MZ: czarny, szary, niebieski

 - Oparcie, siedzisko i podłokietniki stanowią integralną całość wysokość: 84 cm

 - Nogi krzesła wykonane z chromowanej stali szerokość: 54 cm

 - 2 lata gwarancji głębokość: 63 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

61 x 57 x 49 cm

waga brutto 1 szt: 8,90 kg

CITY (2-156A)
7. Ogółem:  - tkanina PVC: czarny tkanina

wysokość: 86 cm

 - Oparcie i siedzisko stanowią integralną całość szerokość: 44 cm

 - Możliwość sztaplowania do 10 szt. głębokość: 53 cm  - PU eko skóra : czarny

 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg
Posiada atest higieniczny PZH eko-skóra
HK/B/1106/02/2016 dla Design tapicerowanego tkaniną ilość w kartonie: 4 szt
HK/B/1106/3/2016 dla Design tapicerowanego eko-skórą wymiary paczki:

101 x 66 x 44 cm

waga brutto 1 szt: 4,50 kg

DESIGN
8.  - Siedzisko wykonane z przyjemnej w dotyku tkaniny materiałowej Ogółem:  - MZ: czarny, szary, niebieski

 - Oparcie, siedzisko i podłokietniki stanowią integralną całość wysokość: 86 cm

 - Nogi krzesła wykonane z naturalnego drewna bukowego szerokość: 54 cm

 - 2 lata gwarancji głębokość: 60 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

63 x 57 x 56 cm

waga brutto 1 szt: 9,10 kg

LINE (2-156)
9. Ogółem:  - LF-26 czarny

wysokość: 82 cm

 - Nogi krzesła wykonane z chromowanej stali szerokość: 58 cm

 - 2 lata gwarancji głębokość: 53 cm

max obciążenie: 130 kg
Odporność tkaniny materiałowj LF na ścieranie - 100 000 cykli Martindale'a

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

49 x 57 x 55 cm

waga brutto 1 szt: 6 kg NOWOŚĆ 2018 !
LUMI (7-02R)

10. Ogółem:

wysokość: 82 cm

szerokość: 56 cm

głębokość: 53 cm

 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 200 kg

Posiada atest higieniczny PZH: HK/B/1106/01/2016 ilość w kartonie: 5 szt

wymiary paczki:

112 x 58 x 56 cm

waga brutto 1 szt: 3,5 kg

MUZE (94)
11. Ogółem:

wysokość: 80 cm

 - Nogi krzesła wykonane z naturalnego drewna bukowego szerokość:  cm

 - 2 lata gwarancji głębokość: 51 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

48 x 45 x 49 cm

waga brutto 1 szt: 5 kg NOWOŚĆ 2018 !
OPEN (7-07)

12.  - Siedzisko wykonane z przyjemnej w dotyku eko skóry Ogółem:  - PU: czarny, brązowy, biały

 - Oparcie i siedzisko stanowią integralną całość wysokość: 91 cm

 - Nogi krzesła wykonane z chromowanej stali pokryte eko skórą szerokość:  52 cm

 - 2 lata gwarancji głębokość: 55 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 2 szt

wymiary paczki:

61 x 58 x 54 cm

waga brutto 1 szt: 8,5  kg

SETINA

267,48 zł netto

329 zł brutto

 - Konstrukcja wykonana z metalu w całości pokryta przyjemną w dotyku 
tkaniną materiałową lub eko skórą 161,79 zł netto

199 zł brutto 

169,92 zł netto 

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny PVC (4 kolory) 
oraz eko-skóry (8 kolorów)

209 zł brutto 

283,74 zł netto

349 zł brutto 

 - Oparcie i siedzisko tapicerowane tkainna materiałową, stanowią integralną 
całość

178,05 zł netto

219 zł brutto 

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny LF (5 kolorów)

 - Solidna konstrukcja wykonana z odpornej na warunki atmosferyczne 
żywicy polipropylenowej

 - tworzywo: mandarin, 
taupe, tealblue, mustard, 
white

121,14 zł netto 

 - Przemyślany, nowoczesny kształt krzesła pozwala na sztaplowanie do 20 
sztuk

149 zł brutto

 - Oparcie i siedzisko wykonane z mocnego tworzywa PP stanowią integralną 
całość

 - tworzywo PP: czarny, szary, 
biały

153,66 zł netto

189 zł brutto

243,09 zł netto 

299 zł brutto 

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                             
19 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową PUoPVC:                                     
                                                                   19 zł 
netto
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13.  - Siedzisko wykonane z przyjemnej w dotyku tkaniny materiałowej Ogółem:  - LF-26 czarny

 - Oparcie i siedzisko stanowią integralną całość wysokość: 80 cm

 - Nogi krzesła wykonane z naturalnego drewna bukowego szerokość:  cm

 - 2 lata gwarancji głębokość: 51 cm

max obciążenie: 130 kg
Odporność tkaniny materiałowj LF na ścieranie - 100 000 cykli Martindale'a

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

48 x 45 x 49 cm

waga brutto 1 szt: 5 kg NOWOŚĆ 2018 !
SOFT (7-07R)

14.  - Obrotowe siedzisko z regulacją wysokości Ogółem:

 - Siedzisko wykonane jest z wysokiej jakości tworzywa(ABS). wysokość:  52-69 cm

 - Podstawa z chromowanego metalu szerokość: 44 cm

 - 2 lata gwarancji głębokość: 40 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 2 szt

wymiary paczki:

46 x 42 x 39 cm

waga brutto 1 szt:  6,30 kg

SPOONY (2-37A)

15. Ogółem:

wysokość:  71 cm

- Podstawa z chromowanego metalu szerokość:  57 cm

 - 2 lata gwarancji głębokość: cm

max obciążenie: 130 kg

wymiary paczki:

58 x 56 x 39 cm

waga brutto 1 szt:  8,80 kg

ilość w kartonie: 1 szt

STILO (2-26A)
16.  - Siedzisko wykonane z przyjemnej w dotyku tkaniny materiałowej Ogółem:  - czarny, szary

 - Oparcie i siedzisko stanowią integralną całość wysokość: 89 cm

 - Nogi krzesła wykonane z chromowanej stali szerokość:  49 cm

 - 2 lata gwarancji głębokość: 60 cm

max obciążenie: 130 kg

wymiary paczki:

61 x 61 x 52 cm

waga brutto 1 szt:  9,50 kg

ilość w kartonie: 2 szt

SULTAN
17.  - Siedzisko wykonane z eko-skóry Ogółem:  - PU: czarny, biały

 - Oparcie, siedzisko i podłokietniki stanowią integralną całość wysokość:  cm

 - Nogi krzesła wykonane z chromowanej stali szerokość:  cm

 - 2 lata gwarancji głębokość:  cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie:  szt

wymiary paczki:

 cm NOWOŚĆ 2018 !
waga brutto 1 szt:   kg

TALIA

169,92 zł netto

209 zł brutto 

Za dopłatą dostępne inne 
kolory tkaniny LF (5 kolorów)

  - czarny, biały, czerwony, 
beżowy, brązowy, srebrny

161,79 zł netto

199 zł brutto

- Obrotowe siedzisko wykonane z płyty warstwowej na stalowym stelażu, 
tapicerowane skórą ekologiczną

  - czarny, biały, czerwony, 
beżowy, brązowy

243,09 zł netto 

299 zł brutto 

309,13 zł netto 

379 zł brutto

283,74 zł netto

349 zł brutto 

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                            
                                     19zł netto
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1. Ogółem:

wysokość: 80-103 cm

- Podstawa z chromowanego metalu szerokość:  54 cm

- Regulacja wysokości głębokość:  cm

 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 120 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

55 x 50 x 28 cm

waga brutto 1 szt:  8,21 kg

CARINO (2-28)
2. - Obrotowe siedzisko wykonane z polakierowanego tworzywa ABS Ogółem:

- Regulacja wysokości wysokość: 68-89 cm 

- Podstawa z chromowanego metalu szerokość:  44 cm

 - 2 lata gwarancji głębokość:40 cm

max obciążenie: 120 kg

ilość w kartonie: 2 szt

wymiary paczki:

51 x 42 x 39 cm

waga brutto 1 szt:  7,40 kg

CLUB (2-37)
3.  - Siedzisko wykonane z tworzywa w kolorze czarnym lub białym Ogółem:

 - Wierzchnia warstwa siedziska pokryta miękką gąbką i obszyta eko skórą wysokość:  86 cm

szerokość: 47 cm  - stelaż: czarny, biały

 - Podstawa wykonana z metalu głębokość: 48 cm

 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 5 szt

wymiary paczki:

86 x 57 x 47 cm

waga brutto 1 szt:  5,50 kg

DUKE (7-87A)

HOKERY ( koszt wysyłki 20 zł nettoopaczka)
- Obrotowe siedzisko wykonane z płyty warstwowej na stalowym stelażu, 
tapicerowane skórą ekologiczną

  - PU: czarny, biały, 
czerwony, beżowy, brązowy

210,57 zł netto 

259 zł brutto 

  - czarny, biały, czerwony, 
beżowy, brązowy, srebrny

169,92 zł netto 

209 zł brutto

 - siedzisko PU: biały, 
czerwony, zielony

153,66 zł netto

189 zł brutto
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