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Karta produktu   (dane z dn. 23.05.2023)

krzesło SMART White

   

Krzesło obrotowe z podłokietnikami lub bez, które doskonale
sprawdzi się w biurze, jak również w laboratorium, gabinecie
lekarskim, szpitalu...

Do biura polecamy wersję tapicerowaną tkaninami, w tym
również z atestem trudnopalności. Do pozostałych zastosowań z
pewnością bardziej odpowiednie będą tapicerki ze skaju, gdyż
łatwiej utrzymywać je w nienagannej czystości, a także
dezynfekować.

Cena: 283,74 zł netto
Cena: 349,00 zł brutto

Producent: Nowy Styl

 Dostawa w czasie do 21 dni 

 

Informacje o produkcie:

gwarancja: 2 lata
wysokość siedziska: 45 - 58 cm
szerokość siedziska: 46 cm
głębokość siedziska: 42,5 - 46,5 cm
wysokość oparcia: 44 - 48 cm
podstawa: nylonowa, wyposażona w
kółka lub stopki
średnica podstawy: 64,5 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.]  
- skaj   [skład: 100% poliester pokryty warstwą pcv, ścieralność: 30 000
cykli Martindale'a, kolory oznaczone literą N mają atest na niepalność]  
- bondai   [skład: 100% poliester, odporność na ścieranie: 150 000
cykli Martindale'a; atest trudnozapalności ]    + 15,00 zł 
- lucia   [skład: 100% poliester, ścieralność: 50 000 cykli Martindale'a,
atest niepalności,]    + 15,00 zł 
- oban   [skład: 100% polipropylen, ścieralność: 35 000 cykli
Matindale'a, atest niepalności, atest higieniczny PZH]  
- sempre   [skład: 100% poliester, odporność na ścieranie: 160 000
cykli Martindale'a, atest trudnozapalności]    + 15,00 zł 
- kaiman   [skład: warstawa wierzchnia - 100% poliuretan, podkład -
70% poliester, 30% bawełna, odporność na ścieranie: 100 000 cykli
Martindale'a, atest trudnozapalności ]    + 15,00 zł 
- valencia   [skład: warstwa wierzchnia - 100% vinyl, podkład: 100%
poliester Hi-Loft, odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale'a,
atest trudnozapalności]    + 50,00 zł 
- silvertex   [skład: warstwa wierzchnia - 100% vinyl; podkład - 100%
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poliester, odporność na ścieranie: 300 000 cykli Mertindale'a, atest
trudnozapalności, wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna
]    + 80,00 zł 
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