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Karta produktu   (dane z dn. 23.05.2023)

krzesło STRING 102 Orthopedic Line

   

Krzesło String łączy w sobie ergonomiczne rozwiązania
konstrukcyjne i prostą formę. Powstało z myślą o wygodzie i
dobrej kondycji fizycznej użytkowników. Dzięki swojej
designerskiej formie, innowacyjnej konstrukcji oraz możliwości
regulacji wszystkich parametrów, daje gwarancję zdrowego i
bezpiecznego siedzenia, gdyż idealnie dopasowuje się do kształtu
ciała, dzięki doskonale wyprofilowanemu oparciu pokrytemu
elastyczną i sprężynującą membraną. Połączenie tego elementu z
mechanizmem VMS, pozwalającym wychylać się we wszystkie
strony, daje poczucie wygody oraz pozwala na tzw. „dynamiczne
siedzenie”, odciążające kręgosłup podczas długiego przebywania
w jednej pozycji. Całość dopełnia ciekawa kolorystyka membran.
Dzięki temu String doskonale komponujące się z neutralną, a
także nieco bardziej odważną przestrzenią nowoczesnych biur.

Cena: 1.137,40 zł netto
Cena: 1.399,00 zł brutto

Producent: Bejot

 Dostawa w czasie do 21 dni 

 

Informacje o produkcie:

gwarancja: 5 lat
wysokość siedziska: 47 - 58 cm
szerokość siedziska: 51 cm
głębokość siedziska: 42 cm
wysokość oparcia: 62 cm
mechanizm: SBF, pozwalający wychylać
się na boki
podstawa: aluminium polerowane (efekt
chrom)
podłokietniki: do wyboru

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]    + 50,00 zł 
- Valencia   [skład: powłoka - 100% winyl, nośnik - 100% poliester;
odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale'a; atest niepalności]    +
50,00 zł 
- Aquarius   [skład: 100% wełna; odporność na ścieranie: 50 000
cykli Martindale'a; atest niepalności ]    + 100,00 zł 
- Blazer   [skład: 100% wełna; odporność na ścieranie: 50 000cykli
Martindale'a; atest niepalności]    + 100,00 zł 
- skóra   [skóra naturalna]    + 150,00 zł 
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