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Karta produktu   (dane z dn. 23.05.2023)

krzesło DUAL 103 White

   

Krzesło obrotowe Dual doskonale wpisuje się w modną
ostatnio tendencję do produkowania krzeseł nie tylko z czarnymi,
ale i białymi elementami. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom
technicznym Dual charakteryzuje się też wysokim poziomem
ergonomiczności, zapewniając komfort i wygodę nawet podczas
długich godzin pracy.

Dual występuje w wersji menadżerskiej z zagłówkiem oraz w
wersji pracowniczej bez zagłówka. Ponadto jest to model krzesła,
w którym tył oparcia doskonale nadaje się do identyfikacji firmy
poprzez umieszczenie haftu z logo. I na dodatek jest to jedyny
model w naszej ofercie, na którym haft z Waszym logo (max. 5 x
10 cm) wykonany zostanie bezpłatnie.

Cena: 974,80 zł netto
Cena: 1.199,00 zł brutto

Producent: Bejot

 Dostawa w czasie do 21 dni 

 

Informacje o produkcie:

gwarancja: 5 lat
wysokość siedziska: 45,5 - 56.5 cm
szerokość siedziska: 46 cm
głębokość siedziska: 48 cm
wysokość oparcia: 62,5 cm
mechanizm: synchroniczny
średnica podstawy: 66,5 cm
atest wytrzymałościowy: Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu
zagłówek: tapicerowany czarną skórą

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]    + 90,00 zł 
- Valencia   [skład: powłoka - 100% winyl, nośnik - 100% poliester;
odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale'a; atest niepalności]    +
90,00 zł 
- Aquarius   [skład: 100% wełna; odporność na ścieranie: 50 000
cykli Martindale'a; atest niepalności ]    + 220,00 zł 
- Blazer   [skład: 100% wełna; odporność na ścieranie: 50 000cykli
Martindale'a; atest niepalności]    + 220,00 zł 
- skóra   [skóra naturalna]    + 500,00 zł 
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