
MODEL íslo výrobku Provedení Cena v K
bez DPH Váha Objem

Barva základny (k íže)
CLASSIC CHAIR 10 erný

plast
alu -

komaxit
alu -

chrom
MOC kg m3

----- ------- 8679
chromovaný
hliníkový
k íž, v etn
podru ek

10990,- 20,0 0,22

Kole ka m kká na tvrdou
podlahu

erná,
pr m r epu
11 mm

350,-

Rozm ry:
- výška sezení

44 – 52 cm
- ší ka sedáku

48 cm
- hloubka sedáku

48 cm
- výška op ráku

62 cm

Popis:
Ergonomický op rák je
vybaven dvoudílným
polstrováním kvalitní pravou
k ží, v etn chromovaných
podru ek, zadní a spodní strany
jsou potaženy stejnobarevnou
um lou k ží.
Pevný rám sedáku a op ráku
v etn podru ek je zhotoven
z chromované oceli.
Houpací mechanismus
umož uje nastavení tlaku dle
individuální hmotnosti sedícího
s možností zajišt ní ve více
polohách.

Extra velký speciální miskový
sedák, stabilní chromovaný
velký hliníkový k íž, velká
speciální lehce pohyblivá
kole ka.

Potahové látky:
A80 – pravá k že erná
A81 – pravá k že ervená
A82 – pravá k že bílá
A88 – pravá k že zelená
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Kancelářský a sedací nábytek (kancelářské, manažerské a ergonomické židle)

Návrh a CAD projekt interiéru ve 3D a vizualizace.

Zpracujeme komerční interiéry na klíč. 

Studio zdravého sezení. 

Naší specializací je ergonomie sezení. 

Jsme průkopníci systému SEDĚT - LEŽET - STÁT. 

Pravděpodobně jako jediní na světě vyrábíme ergonomické doplňky k židlím.
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