
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 ISO TE

   

Krzesło konferencyjne z eleganckim i trwałym pulpitem ze
sklejki. Doskonały sposób rozwiązania problemu szkoleń,
prelekcji, konferencji, wykładów...

Uwaga! Dostępna jest także wersja dla leworęcznych.

Cena: 0,00 zł netto
Cena: 0,00 zł brutto

Producent: Nowy Styl

 Dostawa w czasie do 21 dni 

 

Informacje o produkcie:

gwarancja: 2 lata
wysokość siedziska: 47 cm
szerokość siedziska: 47.5 cm
głębokość siedziska: 41.5 cm
wysokość oparcia: 35 cm
podstawa: ze stali chromowanej lub
lakierowanej proszkowo
szerokość: 54.5 cm
głębokość: 42.5 cm
pulpit: z bukowej sklejki, 37,5 x 27,5 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 ]    + 10,00 zł 
- lucia   [skład: 100% poliester, ścieralność: 50 000 cykli Martindale'a,
atest niepalności,]    + 10,00 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]    + 10,00 zł 
- kaiman   [skład: warstawa wierzchnia - 100% poliuretan, podkład -
70% poliester, 30% bawełna, odporność na ścieranie: 100 000 cykli
Martindale'a, atest trudnozapalności ]    + 10,00 zł 
- valencia   [skład: warstwa wierzchnia - 100% vinyl, podkład: 100%
poliester Hi-Loft, odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale'a,
atest trudnozapalności]    + 25,00 zł 
- silvertex   [skład: warstwa wierzchnia - 100% vinyl; podkład - 100%
poliester, odporność na ścieranie: 300 000 cykli Mertindale'a, atest
trudnozapalności, wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna
]    + 70,00 zł 
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