
PPHU PINEA

ul. Okólna 42, 95-035 Łagiewniki Nowe, (42) 674-26-80, e-mail: furnet@pinea.com.pl

Karta produktu   (dane z dn. 23.05.2023)

krzesło BOLERO II R1B Steel

   

Eleganckie krzesło obrotowe gwarantujące wygodę siedzenia
nawet przez wiele godzin. Zastosowany w nim synchroniczny
mechanizm ruchowy sprawia, że podczas pracy położenie
wysokiego, ergonomicznie wyprofilowanego oparcia wymusza
zachowanie właściwej pozycji ciała. Pomaga w tym też regulacja
siły oporu oparcia i amortyzacja siedziska. Funkcja anti-schock
chroni z kolei przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu
blokady oparcia.

Krzesło tapicerowane wytrzymałymi tkaninami z atestem
trudnopalności w wielu kolorach do wyboru

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: 46 - 55 cm
szerokość siedziska: 48 cm
głębokość siedziska: 47 cm
wysokość oparcia: 55.5 - 62 cm
mechanizm: Epron-Synchro
podstawa: ze stali chromowanej
podłokietniki: miękkie z poliuretanu, z
regulacją wysokości
średnica podstawy: 68.5 cm
oparcie: tapicerowane z obu stron

Dostępne cechy produktu: 

tapicerka
- micro   [skład: 100% poliester, ścieralność: 50 000 cykli
Martindale'a, atest niepalności]  
- bondai   [skład: 100% poliester, odporność na ścieranie: 150 000
cykli Martindale'a; atest trudnozapalności ]    + 100,00 zł 
- lucia   [skład: 100% poliester, ścieralność: 50 000 cykli Martindale'a,
atest niepalności,]    + 100,00 zł 
- sempre   [skład: 100% poliester, odporność na ścieranie: 160 000
cykli Martindale'a, atest trudnozapalności]    + 100,00 zł 
- kaiman   [skład: warstawa wierzchnia - 100% poliuretan, podkład -
70% poliester, 30% bawełna, odporność na ścieranie: 100 000 cykli
Martindale'a, atest trudnozapalności ]    + 100,00 zł 
- contract   [skład: 100% poliester, ścieralność: 100 000 cykli
Martindale, atest niepalności,]    + 200,00 zł 
- microfibra   [skład: warstwa wierzchnia: 85% poliester; 15% nylon,
podkład: 35% bawełna, 65% poliester, ścieralność: 100 000 cykli
Martindale'a. Atest niepalności, Nie wchłania rozlanych płynów]    +
200,00 zł 
- valencia   [skład: warstwa wierzchnia - 100% vinyl, podkład: 100%
poliester Hi-Loft, odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale'a,
atest trudnozapalności]    + 200,00 zł 
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- xtreme   [skład: 100% poliester FR, odporność na ścieranie: 100 000
cykli Martindale'a, atest trudnozapalności]    + 200,00 zł 
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