ZÁRUKA 5 LET

CENÍK PLATÍ OD 1. 6. 2011

NEO

VÝBĚR POTAHŮ
kategorie potahů
a.: DX 10–19, LX 60–75
b.: BX 30–48, LX 50–55, LX 90–101,
TX 10–18

NEO 8000 – kov černý
NEO 8002 – kov chrom
NEO 8004 – kov šedý

NEO 8100 – kov černý
NEO 8102 – kov chrom
NEO 8104 – kov šedý

NEO 8200 – kov černý
NEO 8202 – kov chrom
NEO 8204 – kov šedý

designová konferenční židle,
vrstvený ohýbaný bukový korpus,
kovová kostra (černá, chrom, šedá),
stohovatelná (max. 5 ks),
bez čalounění

designová konferenční židle,
vrstvený ohýbaný bukový korpus,
kovová kostra (černá, chrom, šedá),
stohovatelná (max. 5 ks),
čalouněný sedák

designová konferenční židle,
vrstvený ohýbaný bukový korpus,
kovová kostra (černá, chrom, šedá),
stohovatelná (max. 5 ks),
čalouněný sedák a část opěry

výška sedáku: 47 cm

výška sedáku: 47 cm

výška sedáku: 47 cm

výška židle:

výška židle:

výška židle:

87 cm

87 cm

87 cm

hloubka sedu: 42 cm

hloubka sedu: 42 cm

hloubka sedu: 42 cm

šířka židle:

54 cm

šířka židle:

54 cm

šířka židle:

54 cm

šířka sedáku:

45 cm

šířka sedáku:

45 cm

šířka sedáku:

45 cm

váha židle:

6 kg

váha židle:

6 kg

váha židle:

6 kg

max. nosnost: 110 kg

max. nosnost: 110 kg

max. nosnost: 110 kg

postava:

postava:

postava:

VŠECHNY TYPY

ergonomie:

VŠECHNY TYPY

ergonomie:

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VŠECHNY TYPY

ergonomie:

3 500 Kč

3 900 Kč

4 100 Kč

potahy a. + b. • 4 200 Kč vč. DPH

potahy a. + b. • 4 680 Kč vč. DPH

potahy a. + b. • 4 920 Kč vč. DPH

MOŘENÍ DŘEVA
u všech dřevěných povrchů lze
objednat požadovaný odstín moření dle
originálních vzorníků moření dřeva

v ceně
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NEO 8320 – kov černý
NEO 8322 – kov chrom
NEO 8324 – kov šedý

CENÍK PLATÍ OD 1. 6. 2011

NEO 8330 – kov černý
NEO 8332 – kov chrom
NEO 8334 – kov šedý

NEO 8340 – kov černý
NEO 8342 – kov chrom
NEO 8344 – kov šedý

NEO 8350 – kov černý
NEO 8352 – kov chrom
NEO 8354 – kov šedý

designová lavice dvoumístná,
dřevěný vrstvený ohýbaný bukový
korpus (mořený + lakovaný),
kovový stojan (černá, chrom, šedá),
bez čalounění

designová lavice třímístná,
dřevěný vrstvený ohýbaný bukový
korpus (mořený + lakovaný),
kovový stojan (černá, chrom, šedá),
bez čalounění

designová lavice čtyřmístná,
dřevěný vrstvený ohýbaný bukový
korpus (mořený + lakovaný),
kovový stojan (černá, chrom, šedá),
bez čalounění

designová lavice pětimístná,
dřevěný vrstvený ohýbaný bukový
korpus (mořený + lakovaný),
kovový stojan (černá, chrom, šedá),
bez čalounění

výška sedáku: 45 cm

výška sedáku: 45 cm

výška sedáku: 45 cm

výška sedáku: 45 cm

výška lavice:

výška lavice:

výška lavice:

výška lavice:

86 cm

86 cm

86 cm

86 cm

hloubka sedu: 41 cm

hloubka sedu: 41 cm

hloubka sedu: 41 cm

hloubka sedu: 41 cm

šířka lavice:

95 cm

šířka lavice:

151 cm

šířka lavice:

207 cm

šířka lavice:

263 cm

šířka sedáku:

45 cm

šířka sedáku:

45 cm

šířka sedáku:

45 cm

šířka sedáku:

45 cm

váha lavice:

17 kg

váha lavice:

21 kg

váha lavice:

25 kg

váha lavice:

29 kg

max. nosnost: 2 x 110 kg

max. nosnost: 3 x 110 kg

max. nosnost: 4 x 110 kg

max. nosnost: 5 x 110 kg

postava:

postava:

postava:

postava:

VŠECHNY TYPY

ergonomie:
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VŠECHNY TYPY

ergonomie:

VŠECHNY TYPY

ergonomie:

VŠECHNY TYPY

ergonomie:

7 500 Kč

10 200 Kč

12 800 Kč

14 900 Kč

9 000 Kč vč. DPH

12 240 Kč vč. DPH

15 360 Kč vč. DPH

17 880 Kč vč. DPH

ZÁRUKA 5 LET

CENÍK PLATÍ OD 1. 6. 2011

NEO 8420 – kov černý
NEO 8422 – kov chrom
NEO 8424 – kov šedý

NEO 8430 – kov černý
NEO 8432 – kov chrom
NEO 8434 – kov šedý

NEO 8440 – kov černý
NEO 8442 – kov chrom
NEO 8444 – kov šedý

NEO

NEO 8450 – kov černý
NEO 8452 – kov chrom
NEO 8454 – kov šedý

designová lavice dvoumístná,
dřevěný vrstvený ohýbaný bukový
korpus (mořený + lakovaný),
kovový stojan (černá, chrom, šedá),
čalouněný sedák

designová lavice třímístná,
dřevěný vrstvený ohýbaný bukový
korpus (mořený + lakovaný),
kovový stojan (černá, chrom, šedá),
čalouněný sedák

designová lavice čtyřmístná,
dřevěný vrstvený ohýbaný bukový
korpus (mořený + lakovaný),
kovový stojan (černá, chrom, šedá),
čalouněný sedák

designová lavice pětimístná,
dřevěný vrstvený ohýbaný bukový
korpus (mořený + lakovaný),
kovový stojan (černá, chrom, šedá),
čalouněný sedák

výška sedáku: 45 cm

výška sedáku: 45 cm

výška sedáku: 45 cm

výška sedáku: 45 cm

výška lavice:

výška lavice:

výška lavice:

výška lavice:

86 cm

86 cm

86 cm

86 cm

hloubka sedu: 41 cm

hloubka sedu: 41 cm

hloubka sedu: 41 cm

hloubka sedu: 41 cm

šířka lavice:

95 cm

šířka lavice:

151 cm

šířka lavice:

207 cm

šířka lavice:

263 cm

šířka sedáku:

45 cm

šířka sedáku:

45 cm

šířka sedáku:

45 cm

šířka sedáku:

45 cm

váha lavice:

17 kg

váha lavice:

21 kg

váha lavice:

25 kg

váha lavice:

29 kg

max. nosnost: 2 x 110 kg

max. nosnost: 3 x 110 kg

max. nosnost: 4 x 110 kg

max. nosnost: 5 x 110 kg

postava:

postava:

postava:

postava:

VŠECHNY TYPY

ergonomie:

VŠECHNY TYPY

ergonomie:

VŠECHNY TYPY

ergonomie:

VŠECHNY TYPY

ergonomie:

7 900 Kč

11 200 Kč

13 800 Kč

16 400Kč

potahy a. • 9 480 Kč vč. DPH

potahy a. • 13 440 Kč vč. DPH

potahy a. • 16 560 Kč vč. DPH

potahy a. • 19 680 Kč vč. DPH

8 600 Kč

12 400 Kč

15 000 Kč

17 900 Kč

potahy b. • 10 320 Kč vč. DPH

potahy b. • 14 880 Kč vč. DPH

potahy b. • 18 000 Kč vč. DPH

potahy b. • 21 480 Kč vč. DPH
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