
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 ELEVEN 103 White

   

Krzesło, które "rozumie" ludzkie ciało. Wyposażone w aż 11
funkcji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika,
w tym w nowatorski samoważący mechanizm ruchowy, który
automatycznie dopasowuje siłę działania sprężyny do ciężaru
użytkownika. Nieskomplikowana obsługa mechanizmów: regulacji
wysokości oparcia, głębokości i wysokości siedziska, a także
podparcia lędźwiowego sprawia, że jest krzesło Eleven jest
bardzo "przyjazne".

Cena: 1.300,00 zł netto
Cena: 1.599,00 zł brutto

Producent: Bejot

 Dostawa w czasie do 21 dni 

 

Informacje o produkcie:

gwarancja: 5 lat
wysokość siedziska: 42 - 53 cm
szerokość siedziska: 46,5 cm
głębokość siedziska: 45 cm
wysokość oparcia: 60,5 cm
mechanizm: synchroniczny samoważący
podstawa: czarne tworzywo
podłokietniki: miękkie, z regulacją
wysokości
średnica podstawy: 70 cm
siedzisko: tapicerowane tkaniną lub
skórą
oparcie: siatka tapicerska
atest wytrzymałościowy: Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu
zagłówek: z regulacją wysokości i kąta
pochylenia

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]    + 30,00 zł 
- Valencia   [skład: powłoka - 100% winyl, nośnik - 100% poliester;
odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale'a; atest niepalności]    +
30,00 zł 
- Aquarius   [skład: 100% wełna; odporność na ścieranie: 50 000
cykli Martindale'a; atest niepalności ]    + 60,00 zł 
- Blazer   [skład: 100% wełna; odporność na ścieranie: 50 000cykli
Martindale'a; atest niepalności]    + 60,00 zł 
- skóra   [skóra naturalna]    + 180,00 zł 
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