
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 INTRATA Operative W

   

Intrata, to linia nowoczesnych krzeseł biurowych
przeznaczonych do każdego rodzaju stanowisk pracy w domu
albo w biurze. Niezależnie od tego, jak trudne jest zadanie do
wykonania, dzięki wielu ergonomicznym rozwiązaniom krzesło
Intrata zawsze wspiera użytkownika w odpowiedni sposób,
pomagając mu skupić się wyłącznie na obowiązkach.

Cena: 397,56 zł netto
Cena: 489,00 zł brutto

Producent: Nowy Styl

 Dostawa w czasie do 21 dni 

 

Informacje o produkcie:

gwarancja: 3 lata
wysokość siedziska: 43 - 56 cm
szerokość siedziska: 48 cm
głębokość siedziska: 45 cm
wysokość oparcia: 56 cm (bez zagłówka)
mechanizm: Active In
podstawa: nylon lub polerowane
aluminium, wyposażona w kółka
podłokietniki: stałe lub z regulacją
wysokości
średnica podstawy: 69 cm
atest wytrzymałościowy: Remodex

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 ]    + 30,00 zł 
- lucia   [skład: 100% poliester, ścieralność: 50 000 cykli Martindale'a,
atest niepalności,]    + 30,00 zł 
- oban   [skład: 100% polipropylen, ścieralność: 35 000 cykli
Matindale'a, atest niepalności, atest higieniczny PZH]    + 30,00 zł 
- sempre   [skład: 100% poliester, odporność na ścieranie: 160 000
cykli Martindale'a, atest trudnozapalności]    + 30,00 zł 
- kaiman   [skład: warstawa wierzchnia - 100% poliuretan, podkład -
70% poliester, 30% bawełna, odporność na ścieranie: 100 000 cykli
Martindale'a, atest trudnozapalności ]    + 30,00 zł 
- contract   [skład: 100% poliester, ścieralność: 100 000 cykli
Martindale, atest niepalności,]    + 80,00 zł 
- valencia   [skład: warstwa wierzchnia - 100% vinyl, podkład: 100%
poliester Hi-Loft, odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale'a,
atest trudnozapalności]    + 80,00 zł 
- xtreme   [skład: 100% poliester FR, odporność na ścieranie: 100 000
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cykli Martindale'a, atest trudnozapalności]    + 80,00 zł 
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