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Karta produktu   (dane z dn. 23.05.2023)

fotel MEFISTO

   

Nie wszyscy lubią siedzieć na skórze. Jeśli Ty także nie
lubisz, ten fotel jest właśnie dla Ciebie. Tani, wygodny,
tapicerowany tkaniną micro w kilku kolorach do wyboru (cztery w
ekspresowym terminie realizacji). Oprócz regulowanej płynnie
wysokości siedziska posiada też możliwość regulowania siły
oporu siedziska i oparcia, mozliwość swobodnego "bujania się"
lub zablokowania oparcia w wybranej pozycji.

Nadaje się tak do biura, jak i do domu... .

A gdyby jednak nie odpowiadała Ci tkanina, możesz wybrać
ekoskórę.

Cena: 0,00 zł netto
Cena: 0,00 zł brutto

Producent: Nowy Styl

 Dostawa w czasie do 21 dni 

 

Informacje o produkcie:

gwarancja: 2 lata
wysokość siedziska: 48 - 57 cm
szerokość siedziska: 52.5 cm
głębokość siedziska: 47 cm
wysokość oparcia: 63 cm
mechanizm: Tilt
podstawa: z nylonu, wyposażona w
kółka
podłokietniki: twarde - z polipropylenu
średnica podstawy: 71.5 cm
wykończenia dostępne w EXPRESSIE: 
micro (M-07, M-43, M-56, M-62)

Dostępne cechy produktu: 

tapicerka
- micro   [skład: 100% poliester, ścieralność: 50 000 cykli
Martindale'a, atest niepalności]  
- basic   [skład: 100% włókno syntetyczne, ścieralność: 30 000 cykli
Martindale'a.]  
- bondai   [skład: 100% poliester, odporność na ścieranie: 150 000
cykli Martindale'a; atest trudnozapalności ]    + 35,00 zł 
- oban   [skład: 100% polipropylen, ścieralność: 35 000 cykli
Matindale'a, atest niepalności, atest higieniczny PZH]  
- sempre   [skład: 100% poliester, odporność na ścieranie: 160 000
cykli Martindale'a, atest trudnozapalności]    + 35,00 zł 
- kaiman   [skład: warstawa wierzchnia - 100% poliuretan, podkład -
70% poliester, 30% bawełna, odporność na ścieranie: 100 000 cykli
Martindale'a, atest trudnozapalności ]    + 35,00 zł 
- xtreme   [skład: 100% poliester FR, odporność na ścieranie: 100 000
cykli Martindale'a, atest trudnozapalności]    + 95,00 zł 
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