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Karta produktu   (dane z dn. 23.05.2023)

krzesło MONTANA R Steel

   

Model Montana R z lekkim oparciem z siatki w czterech
kolorach do wyboru, ergonomicznie wyprofilowanym w części
podpierającej lędźwie. Krzesło wyposażone także w łagodnie
wyoblone siedzisko w przedniej części, podłokietniki z miękką
poliuretanową nakładką o regulowanej wysokości i położeniu
nakładki (przód - tył). Posiada również synchroniczny mechanizm
ruchowy, który sprawia, że oparcie i siedzisko odchylają się
jednocześnie w stosunku 2 ; 1, a można je zablować w jednej w
pięciu pozycji.

Cena: 795,94 zł netto
Cena: 979,00 zł brutto

Producent: Nowy Styl

 Dostawa w czasie do 21 dni 

 

Informacje o produkcie:

gwarancja: 3 lata
wysokość siedziska: 45.5 - 58.5 cm
szerokość siedziska: 48.5 cm
głębokość siedziska: 42 cm lub od 42 do
48 cm
wysokość oparcia: 60 cm
mechanizm: Epron Syncron
podstawa: z polerowanego aluminium,
wyposażona w kółka
podłokietniki: miękkie, z regulacją
wysokości oraz przód - tył
średnica podstawy: 66 cm
siedzisko: tapicerowane tkaniną
oparcie: obciągnięte siatką tapicerską
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 ]    + 75,00 zł 
- lucia   [skład: 100% poliester, ścieralność: 50 000 cykli Martindale'a,
atest niepalności,]    + 75,00 zł 
- oban   [skład: 100% polipropylen, ścieralność: 35 000 cykli
Matindale'a, atest niepalności, atest higieniczny PZH]    + 75,00 zł 
- sempre   [skład: 100% poliester, odporność na ścieranie: 160 000
cykli Martindale'a, atest trudnozapalności]    + 75,00 zł 
- kaiman   [skład: warstawa wierzchnia - 100% poliuretan, podkład -
70% poliester, 30% bawełna, odporność na ścieranie: 100 000 cykli
Martindale'a, atest trudnozapalności ]    + 75,00 zł 
- contract   [skład: 100% poliester, ścieralność: 100 000 cykli
Martindale, atest niepalności,]    + 100,00 zł 
- microfibra   [skład: warstwa wierzchnia: 85% poliester; 15% nylon,
podkład: 35% bawełna, 65% poliester, ścieralność: 100 000 cykli
Martindale'a. Atest niepalności, Nie wchłania rozlanych płynów]    +
100,00 zł 
- valencia   [skład: warstwa wierzchnia - 100% vinyl, podkład: 100%
poliester Hi-Loft, odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale'a,
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atest trudnozapalności]    + 100,00 zł 
- xtreme   [skład: 100% poliester FR, odporność na ścieranie: 100 000
cykli Martindale'a, atest trudnozapalności]    + 100,00 zł 
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