
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 CORR 103 White

   

Ergonomiczne krzesło obrotowe występujące w wersji
pracowniczej - 102 i menadżerskiej z zagłówkiem - 103. Włoskie
pochodzenie krzesła, to wysoka jakość podzespołów, co
gwarantuje trwałość i niezawodność, a także - oryginalny design,
który można scharakteryzować najkrócej jako prostą formę
z charakterystyczną linią oparcia dodającą lekkości.

Krzesło dostępne jest w dwóch wersjach: z białymi i czarnymi
elementami.

.

Cena: 1.056,10 zł netto
Cena: 1.299,00 zł brutto

Producent: Bejot

 Dostawa w czasie do 21 dni 

 

Informacje o produkcie:

gwarancja: 5 lat
wysokość siedziska: 44 - 55 cm
szerokość siedziska: 44 cm
głębokość siedziska: 45,5 cm
wysokość oparcia: 60,5 - 70,5 cm
mechanizm: synchroniczny z regulacją
głębokości siedziska
podstawa: stal chromowana lub
lakierowana proszkowo
podłokietniki: z regulacją wysokości
siedzisko i oparcie: tapicerowane
ocena ergonomiczna: Instytutu
Medycyny Pracy

Dostępne cechy produktu: 

tapicerka
- Bond   [skład: 100% poliester; odporność na ścieranie: 100 000 cykli
Martindale'a; atest niepalności]  
- Keimo   [skład: powłoka - 100% poliuretan, nośnik - 70% poliester,
30% bawełna; odporność na ścieranie: 70 000 cykli Martindale'a; ]  
- Nice   [skład: 100% poliester; odporność na ścieranie: 150 000 cykli
Martindale'a; atest trudnozapalności ]  
- Fighter   [skład: 100% poliester; odporność na ścieranie: 130 000
cykli Martindale'a]    + 50,00 zł 
- Valencia   [skład: powłoka - 100% winyl, nośnik - 100% poliester;
odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale'a; atest niepalności]    +
50,00 zł 
- Aquarius   [skład: 100% wełna; odporność na ścieranie: 50 000
cykli Martindale'a; atest niepalności ]    + 100,00 zł 
- Blazer   [skład: 100% wełna; odporność na ścieranie: 50 000cykli
Martindale'a; atest niepalności]    + 100,00 zł 
- skóra   [skóra naturalna]    + 300,00 zł 
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