
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 Visitor CF

   

Konferencyjne krzesło biurowe z bogatej linii wzorniczej
Intrata. Wersja na stalowej płozie. Siedzisko i oparcie
tapicerowane tkaniną lub skórą. Opcjonalnie podłokietniki z
plastikowymi nakładkami.

Idealne do sal konkrencyjnych, pokojów spotkań, a także
sekretariatów, recepcji i innych pomieszczeń biurowych, gdzie
trzeba posadzić na czymś gości lub interesantów.

Cena: 291,87 zł netto
Cena: 359,00 zł brutto

Producent: Nowy Styl

 Dostawa w czasie do 21 dni 

 

Informacje o produkcie:

gwarancja: 3 lata
wysokość siedziska: 47 cm
szerokość siedziska: 44 cm
głębokość siedziska: 45 cm
wysokość oparcia: 38 cm
siedzisko i oparcie: tapicerowane
szerokość: 52.5 cm
głębokość: 51 cm
sztaplowanie: max. 5 sztuk
atest wytrzymałościowy: Remodex

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 ]    + 20,00 zł 
- lucia   [skład: 100% poliester, ścieralność: 50 000 cykli Martindale'a,
atest niepalności,]    + 20,00 zł 
- oban   [skład: 100% polipropylen, ścieralność: 35 000 cykli
Matindale'a, atest niepalności, atest higieniczny PZH]    + 20,00 zł 
- sempre   [skład: 100% poliester, odporność na ścieranie: 160 000
cykli Martindale'a, atest trudnozapalności]    + 20,00 zł 
- kaiman   [skład: warstawa wierzchnia - 100% poliuretan, podkład -
70% poliester, 30% bawełna, odporność na ścieranie: 100 000 cykli
Martindale'a, atest trudnozapalności ]    + 20,00 zł 
- contract   [skład: 100% poliester, ścieralność: 100 000 cykli
Martindale, atest niepalności,]    + 30,00 zł 
- valencia   [skład: warstwa wierzchnia - 100% vinyl, podkład: 100%
poliester Hi-Loft, odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale'a,
atest trudnozapalności]    + 30,00 zł 
- xtreme   [skład: 100% poliester FR, odporność na ścieranie: 100 000
cykli Martindale'a, atest trudnozapalności]    + 30,00 zł 
- skóra licowa   [naturalna skóra licowa]    + 190,00 zł 
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