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CENÍK OTOČNÉ ŽIDLE mr.24
model látková skupina cena bez DPH

mr-102 / 4.. pouze crépe

/ 2.. pouze tec

/ 0.. pouze kůže

*2               *1

popis / provedení kód příplatky   K č

mechanika:
similární včetně nastavitelné síly přítlaku opěradla / 1101 0■
výškové nastavení sedadla:
Sedo-liftová mechanika / 1501 0■
podnoží:
aluminium, barva černá / 2203 - 103 0■
aluminium leštěné / 2203 - 110 □
aluminium chromované / 2203 - 100 □
modelová barva / plastové díly:
sedus-černá / 103 0■
podru čky:
3D nast. područ.-podpěrka potaž. polyuretanem / 3314 0■
3D nast. područ.-podpěrka potažená černou kůží (bez molitanu) / 3312 - 001 □
dopl ňky:
měkká kolečka na tvrdou podlahu / 6001 485□
větší posuvný sedák - o 35mm hloubší (posuv je vždy) / 6033 430□
odlišné čalounění opěradla / 7001 - č.látky 406□
2D opěrka hlavy funkční, nast.výška a sklon, potah koženka *2 / 7006 □
1D opěrka hlavy, nastavitelná výška, potah kůže *1 / 7012 - 0.. □

Pozn. 

*1 - 1D opěrka hlavy je cca o 5 cm více vzadu než 2D opěrka hlavy, navíc velmi měkká, je vhodná pro RELAXACI vleže

*2 - 2D opěrka hlavy je cca o 5 cm více vpředu než 1D opěrka hlavy, poměrně tvrdá, je vhodná pro práci s PC vleže

prvek popis cena bez DPH pozn.

Při sou časném nebo p ředchozím nákupu židle mr.24 u nás, poskytujeme slev u na tuningy 50%
M1-UPGRADE-14-22K molitanové čalounění područek pro židli mr.24 - pár, SILNÉ, kůže

M1-UPGRADE-14-37 polštářek k podhlavniku pro židli mr.24, high, TENKÝ, koženka připravujeme
M1-UPGRADE-14-37K polštářek k 2D podhlavniku pro židli mr.24, high, TENKÝ, kůže

Ceník platí od 13.5.2013 do odvolání.
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