
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)

sofa HELLO! 4L Duo

   

Nowoczesna sofa biurowa, dla której warto nieco "zaszaleć".
Zrewanżuje się z nawiązką, podnosząć prestiż firmy i styl
umeblowania na znacznie wyższy poziom. Podstawa z czterech
stalowych rurek lakierowanych na kolor alu lub chromowanych.
Tapicerka z różnych rodzajów skaju, naturalnej skóry licowej albo
dwoiny, taniej tkaniny micro lub bardzo odpornych na ścieranie
tkanin contract, oxygen, elegance, czy nexus. Jest w czym
wybierać!

Cena: 730,89 zł netto
Cena: 899,00 zł brutto

Producent: Nowy Styl

 Dostawa w czasie do 21 dni 

 

Informacje o produkcie:

gwarancja: 2 lata
wysokość siedziska: 47 cm
szerokość siedziska: 100 cm
głębokość siedziska: 45 cm
podstawa: stal chromowana lub
lakierowana proszkowo
szerokość: 104 cm
głębokość: 58.5 cm
atest wytrzymałościowy: Remodex

Dostępne cechy produktu: 

tapicerka
- micro   [skład: 100% poliester, ścieralność: 50 000 cykli
Martindale'a, atest niepalności]  
- skaj   [skład: 100% poliester pokryty warstwą pcv, ścieralność: 30 000
cykli Martindale'a, kolory oznaczone literą N mają atest na niepalność]    
+ 40,00 zł 
- bondai   [skład: 100% poliester, odporność na ścieranie: 150 000
cykli Martindale'a; atest trudnozapalności ]    + 75,00 zł 
- sempre   [skład: 100% poliester, odporność na ścieranie: 160 000
cykli Martindale'a, atest trudnozapalności]    + 75,00 zł 
- contract   [skład: 100% poliester, ścieralność: 100 000 cykli
Martindale, atest niepalności,]    + 175,00 zł 
- valencia   [skład: warstwa wierzchnia - 100% vinyl, podkład: 100%
poliester Hi-Loft, odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale'a,
atest trudnozapalności]    + 180,00 zł 
- xtreme   [skład: 100% poliester FR, odporność na ścieranie: 100 000
cykli Martindale'a, atest trudnozapalności]    + 190,00 zł 
- skóra dwoina   [naturalna skóra ]    + 300,00 zł 
- skóra licowa   [naturalna skóra licowa]    + 500,00 zł 
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