MODEL

Číslo výrobku

Provedení

ALU ART VISIT 10

Barva kostry
alu
černá
chrom
lesk

Cena v Kč
bez DPH

Váha Balení

VOC MOC

kg

ks/
karton

6,5

3 ks

----

AV900

----

kostra chrom,
bez područek

3760,-

----

AV90A

----

kostra chrom,
s područkami

4260,-

Příplatek za provedení v
kůži

1120,-

Potahové látky:

Rozměry:
- výška sezení
46 cm
- šířka sedáku
46 cm
- hloubka sedáku
45 cm
- výška opěráku
50 cm

Sedák
Látka: Trevira 100 %
T20 (černá)
T34 (oranž)
T38 (modrá – royal)
T39 (žlutá)
T31 (červená)
T35 (světle zelená)

Opěrák
Síťovina černá
Síťovina oranž
Síťovina modrá
Síťovina žlutá
Síťovina červená
Síťovina (světle zelená)

A80 (pravá kůže černá)
A81 (pravá kůže červená)
A82 (pravá kůže bílá)

Popis:
Konferenční židle pro
návštěvy a do jednacích
místností vhodná ke
křeslům ALU ART.
Ergonomicky tvarované
opěradlo potažené
vzdušnou síťovinou.
Područky z leštěného
hliníku.
Konstrukce z trubek o
průměru 25 mm a
tloušťce 2 mm.

Kancelářský nábytek M1, s.r.o.
www.m1.cz

MODEL

Číslo výrobku

ALU ART VISIT 30

Barva kostry
alu
černá
chrom
lesk

Provedení

Cena v Kč
bez DPH
VOC MOC

Váha Balení

kg

----

AW900

----

kostra chrom,
bez područek

4590,-

2 ks

----

AW90A

----

kostra chrom,
s područkami

5090,-

2 ks

Příplatek za provedení v kůži

1120,-

Potahové látky:

Rozměry:
- výška sezení
46 cm
- šířka sedáku
46 cm
- hloubka sedáku
45 cm
- výška opěráku
50 cm

ks/
karton

Sedák
Látka: Trevira 100 %
T20 (černá)
T34 (oranž)
T38 (modrá – royal)
T39 (žlutá)
T31 (červená)
T35 (světle zelená)

Opěrák
Síťovina černá
Síťovina oranž
Síťovina modrá
Síťovina žlutá
Síťovina červená
Síťovina (světle zelená)

A80 (pravá kůže černá)
A81 (pravá kůže červená)
A82 (pravá kůže bílá)

Popis:
Konferenční židle pro
návštěvy a do jednacích
místností vhodná ke křeslům
ALU ART.
Ergonomicky tvarované
opěradlo potažené vzdušnou
síťovinou, sedák plně
čalouněný.
Pružná pérová podnož v
chromu poskytuje příjemné a
pohodlné sezení.
Područky z leštěného
hliníku.
Kvalitní konstrukce
zhotovena z trubek o
průměru 25 mm a tloušťce
2 mm.

Kancelářský nábytek M1, s.r.o.
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