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Ceník židle
M1 RADON
a jejích doplňků-tuningů

Kancelářský nábytek M1, s.r.o.
prvek

popis

M1 RADON NEW FULL MESH

židle kanc. černá nebo šedá USA síť, v sedáku síť bez molitanu
židle kanc. černá nebo šedá síť, v sedáku molitan

M1 RADON HALF MESH

cena pozn.
bez DPH
9 160
8 290

50%

Při současném nebo předchozím nákupu židle XENON u nás, poskytujeme slevu na tuningy
M1-UPGRADE-15-40
mechanismus posunu sedáku až o 6 cm dopředu

1 800 *4, *5

M1-UPGRADE-15-60
M1-UPGRADE-15-60C

píst černý - zvýšení židle RADON o cca 4 cm
píst chrom - zvýšení židle RADON o cca 4 cm

1 600 *2, *6
1 600 *2, *6

M1-UPGRADE-15-70
M1-UPGRADE-15-70S
M1-UPGRADE-15-70A

kříž Al černý - zvýšení RADON o cca 4 cm
kříž Al stříbrný - zvýšení RADON o cca 4 cm
kříž Al leštěný - zvýšení RADON o cca 4 cm

2 400 *2, *6
2 400 *2, *6
2 400 *2, *6

M1-UPGRADE-15-80
M1-UPGRADE-15-80A

vozík černý pod nohy s teleskopickou spojkou k židli
vozík Al leštěný pod nohy s teleskopickou spojkou k židli

8 978 *1, *9
8 978 *1, *9

M1-UPGRADE-15-90

7 koleček - speciální menší k židli RADON a větší k vozíku

1 232 *3

všechny ceny jsou bez DPH
*1 používá se při poloze VLEŽE, není určeno pro polohu VSEDĚ (tehdy se vozík odstrčí na stranu nebo dozadu)
*2 při použití M1-UPGRADE-15-60 a 15-70 současně, se zvýší židle RADON o cca 8 cm
*3 je nutný pouze při současném použití M1-UPGRADE-15-70 a 15-80 (lze na měkké i tvrdé podlahy)
židle je při této konstelaci vyšší o cca 6,5 cm oproti sériovému výrobku
*6 M1-UPGRADE-15-60 a/nebo M1-UPGRADE-15-70 doporučujeme těm, co mají stůl výrazně vyšší než 74 cm
*9 nutno kombinovat s M1-UPGRADE-15-60 (použijeme-li současně M1-UPGRADE-15-70, tak i s M1-UPGRADE-15-90)
*4 lze objednat pouze současně se židlí
*5 dočasně nelze u M1 RADON HALF MESH
platí od 5.6.2010 do vydání nového ceníku
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