
SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

1.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny

 - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną wysokość: 117-126 cm 730,89 zł netto
 - Podłokietniki wykonane z polerowanego aluminium. szerokość: 64 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość: 899 zł brutto
 - Podłokietniki posiadają miękkie nakładki z eko-skóry lub skóry naturalnej max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 2 szt 1 137,40 zł netto
wymiary paczki:

81 x 66 x 65 cm 1 399 zł brutto
waga brutto 1 szt: 21,80 kg

2.  - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny

 - Podstawa wykonana z chromowanego metalu wysokość: 105 cm 568,29 zł netto
 - Podłokietniki wykonane z polerowanego aluminium, posiadają miękkie nakładki szerokość: 64 cm

 - 2 lata gwarancji głębokość: 699 zł brutto
max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 2 szt

 - HL skóra naturalna: 
czarny

CENA PLN

CENNIK "PROFESSIONAL 24" WAŻNY OD 01.04.2018 

FOTELE I KRZESŁA BIUROWE ( koszt wysyłki 20 zł netto/paczka)

MODEL OPIS

eko-skóra

eko-skóra

ADELLA (C239-PU/HL)

skóra naturalna
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wymiary paczki:

72 x 65 x 60 cm

waga brutto 1 szt: 18,90 kg

3.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Oparcie, siedzisko i podłokietniki tworzą jedną zwartą całość, wykonaną z wysokiej wysokość: 118-126 cm 812,20 zł netto 
jakości tworzywa szerokość: 63 cm

 - Siedzisko i oparcie pokryte tkaniną materiałową głębokość: 999 zł brutto
 - Wykończenie fotela z białego lub czarnego tworzywa max obciążenie: 130 kg

 - Mechanizm odchylania MULTIBLOCK

 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polakierowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a ilość w kartonie: 2 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 1335-1:2004 85 x 65 x 36 cm

PN-EN 1335-2:2009 waga brutto 1 szt: 18,10 kg

PN-EN 1335-3:2009

4.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Oparcie, siedzisko i podłokietniki tworzą jedną zwartą całość, wykonaną z wysokiej wysokość: 98-106 cm 779,67 zł netto
jakości tworzywa szerokość: 63 cm

 - Siedzisko i oparcie pokryte tkaniną materiałową głębokość: 959 zł brutto
 - Wykończenie fotela z białego lub czarnego tworzywa max obciążenie: 130 kg

 - Mechanizm odchylania MULTIBLOCK

 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polakierowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a ilość w kartonie: 2 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 1335-1:2004 85 x 65 x 36 cm

PN-EN 1335-2:2009 waga brutto 1 szt: 17,10 kg

PN-EN 1335-3:2009

5.  - Oparcie, siedzisko i podłokietniki tworzą jedną zwartą całość, wykonaną z wysokiej Ogółem:

jakości tworzywa wysokość: 95 cm 568,29 zł netto
 - Siedzisko i oparcie pokryte tkaniną materiałową szerokość: 63 cm

 - Wykończenie fotela z białego lub czarnego tworzywa głębokość: 699 zł brutto
 - Podstawa wykonana z wysokiej jakości lakierowanego metalu max obciążenie: 130 kg

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a

ilość w kartonie: 2 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 16139:2013 85 x 65 x 36 cm

PN-EN 11728:2012 waga brutto 1 szt: 14,10 kg

PN-EN 1022:2007

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 

kolorów)

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 

kolorów)

APOLLO M (W-908)

standardowa wersja

ADELLA SKID (C231)

APOLLO (W-909)

standardowa wersja - tworzywo czarne, 

tapicerka: tkanina BL417 

(ciemny szary)

 - tworzywo białe, tapicerka: 

tkanina BL418 (czarny)

APOLLO SKID (W-901)

standardowa wersja

 - tworzywo czarne, 

tapicerka: tkanina BL417 

(ciemny szary)

 - tworzywo białe, tapicerka: 

tkanina BL418 (czarny)

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 

kolorów)

 - tworzywo czarne, 

tapicerka: tkanina BL417 

(ciemny szary)

 - tworzywo białe, tapicerka: 

tkanina BL418 (czarny)

Dopłata za zmianę tapicerki 
na niestandardową:                   
110 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki 
na trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki 
na niestandardową:                    
85 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki 
na trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                  
85 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki 
na trudnopalną:
40 zł netto
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Oficjalny dystrybutor:

ul. Pawia 6
65-503 Zielona Góra
mail: biuro@tilda.pl

tel./fax: (68) 327-22-67 / 327-00-17



SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

6.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny

 - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną wysokość: 125-134 cm 812,20 zł netto
 - Podłokietniki wykonane z chromowanego metalu szerokość: 63 cm

 - Podłokietniki posiadają miękkie nakładki z eko-skóry lub skóry naturalnej głębokość: 999 zł brutto 
 - Mechanizm odchylania SYNCHRON max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonane z polerowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji 1 218,70 zł netto

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki: 1 499 zł brutto 
97 x 63 x 25 cm

ARES (S-629-PU/HL) waga brutto 1 szt: 24 kg

7.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - czarny BL418

 - Siedzisko i zagłówek pokryte tkaniną materiałową wysokość: 125-133 cm 673,98 zł netto
 - Oparcie wykonane z siatki materiałowej szerokość: 65 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość: 829 zł brutto
 - Regulowane podłokietniki (góra-dół), wykonane z miękkiego tworzywa max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 -2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

97 x 63 x 25 cm

waga brutto 1 szt: 23 kg

8.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Siedzisko i zagłówek pokryte wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną wysokość: 125-133 cm 763,41 zł netto
 - Oparcie wykonane z siatki materiałowej przepuszczającej powietrze szerokość: 65 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość: 939 zł brutto
 - Regulowane podłokietniki (góra-dół) wykonane z miękkiego tworzywa max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji wymiary paczki: 1 039,84 zł netto
97 x 63 x 25 cm

waga brutto 1 szt: 23 kg 1 279 zł brutto 
ilość w kartonie: 1 szt

9.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości eko skórą wysokość: 107-115 cm 486,99 zł netto 
 - Konstrukcja wykonana z chromowanego metalu szerokość: 59 cm

 - Mechanizm TILT plus głębokość: 599 zł brutto 

 - PU eko-skóra: czarny, 
beżowy

 - HL skóra naturalna: 
czarny

 - PU czarny, biały, ciemny 

beż

CENA PLN

 - HL skóra naturalna: 
czarny, beżowy

standardowa wersja

standardowa wersja

skóra naturalna

skóra naturalna

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 

kolorów)

ARES MESH (S-569)

ARES SOFT (S-569-PU/HL)

MODEL OPIS

eko-skóra

eko-skóra

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                                                                              
74 zł netto - tkanina BL  
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 - Mechanizm TILT plus głębokość: 599 zł brutto 
 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu max obciążenie: 130 kg

 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

90 x 62 x 37 cm

waga brutto 1 szt: 15,19 kg

10.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Siedzisko pokryte tkaniną membranową wysokość: 90-103 cm 243,09 zł netto
 - Oparcie wykonane z siatki materiałowej szerokość: 59 cm

 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa głębokość: 299 zł brutto
 - Mechanizm TILT max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

62 x 57 x 25 cm

waga brutto 1 szt: 12,90 kg

11.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Fotel tapicerowany tkaniną nylonową, membraną lub tkaniną materiałową LF wysokość: 103-111 cm 243,09 zł netto
 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa szerokość: 62 cm

 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu głębokość: 299 zł brutto 
 - Mechanizm TILT max obciążenie: 130 kg

 - 2 Lata gwarancji

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a

Odporność tkaniny nylonowej na ścieranie - 70 000 cykli Martindale'a ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny materiałowj LF na ścieranie - 100 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 70 x 59 x 28 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 14,80 kg

PN-EN 1335-2:2009

PN-EN 1335-3:2009

PN-EN 1022:2007

12.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Fotel tapicerowany tkaniną membranową lub tkaniną materiałową LF wysokość: 103-111 cm 324,39 zł netto
 - Regulowane podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa szerokość: 62 cm

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon) głębokość:  - 7 kolorów membrany PS 399 zł brutto 
 - Mechanizm TILT max obciążenie: 130 kg

 - 2 Lata gwarancji

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny materiałowj LF na ścieranie - 100 000 cykli Martindale'a wymiary paczki: 308,13 zł netto
Krzesło spełnia normy 70 x 59 x 28 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 14,80 kg 379 zł brutto 
PN-EN 1335-2:2009

PN-EN 1335-3:2009

PN-EN 1022:2007

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki MESH-C i 

membrany PS (7 kolorów)

 - Czarny, siedzisko 

tapicerka: membrana PS, 

oparcie tapicerka: siatka 

MESH.

 - Czarny, siedzisko i oparcie 

pokryte tkaniną LF-26

standardowa wersja

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny 

materialowej LF (5 kolorów)

tapicerowany membraną PS

 - Czarny NL, siedzisko i 

oparcie pokryte tkaniną 

nylonową

Za dopłatą dostępne inne 

kolory membrany PS (7 

kolorów) oraz tkaniny 

materialowej LF (6 kolorów)

standardowa wersja

standardowa wersja

ASTER (WX-14B)

AWARD (W-120) 

BLACK ON BLACK (W-93A)

BLACK ON BLACK PLUS (W-93A-P)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
13 zł netto - jeden element (siedzisko 
lub oparcie),
26 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Dopłata za zmianę tapicerki 
na trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
PS:
13 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
26 zł netto - całość (siedzisko i oparcie) 
LF: 
24,5 zł netto - jeden element                                                
49 zł netto - całość

Dopłata za zmianę tapicerki 
na trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
49 zł netto - całość

Dopłata za zmianę tapicerki 
na trudnopalną:
40 zł netto

Strona 2



SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

13.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny

 - Siedzisko i oparcie pokryte eko-skórą lub skórą naturalną wysokość: 111-121 cm 1 113,01 zł netto
 - Mechanizm odchylania SYNCHRON szerokość: 66 cm

 - Podstawa jezdna wykonane z polerowanego aluminium głębokość: 1 369 zł brutto
 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt 1 755,28 zł netto
wymiary paczki:

86 x 70 x 52 cm 2 159 zł brutto
waga brutto 1 szt: 28,50 kg

BLOSSOM (S-579--PU/HL)

14.  - Siedzisko i parcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny

 - Podstawa wykonana z chromowanego metalu wysokość: 101 cm 714,63 zł netto
 - 2 lata gwarancji szerokość: 66 cm

głębokość: 879 zł brutto
max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

72 x 65 x 65 cm

waga brutto 1 szt: 23,20 kg
BLOSSOM SKID (S-571)

15.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny

 - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną wysokość: 121-128 cm 649,59 zł netto 
 - Podłokietniki wykonane z chromowanego metalu szerokość: 59 cm

 - Mechanizm odchylania TILT plus głębokość: 799 zł brutto
 - Podłokietniki posiadają miękkie nakładki z eko-skóry lub skóry naturalnej max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium

 -2 lata gwarancji ilość w kartonie: 2 szt 1 088,62 zł netto
wymiary paczki:

86 x 66 x 56 cm 1 339 zł brutto
waga brutto 1 szt: 22,85 kg

BRANDO (C049-PU/HL)

16.  - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny

 - Podstawa i podłokietniki wykonane z chromowanego metalu wysokość: 100 cm 486,99 zł netto 
 - Podłokietniki posiadają miękkie nakładki, obszyte eko-skórą. szerokość: 59 cm

 -2 lata gwarancji głębokość: 599 zł brutto 

skóra naturalna

skóra naturalna

eko-skóra

eko-skóra

eko-skóra

 - HL skóra naturalna: 
czarny

CENA PLN

 - HL skóra naturalna: 
czarny

MODEL OPIS

eko-skóra
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 -2 lata gwarancji głębokość: 599 zł brutto 
max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 2 szt

wymiary paczki:

86 x 66 x 56 cm

waga brutto 1 szt: 22,85 kg

BRANDO SKID (C041)

17.  - Fotel obrotowy tapicerowany tkaniną materiałową Ogółem:  - tkanina MT: czarny

 - Postawa wykonana z lakierowanego na biało metalu wysokość: 88 cm 234,96 zł netto 
 - 2 lata gwarancji szerokość: 57 cm

głębokość: 289 zł brutto (cena katalogowa)
max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

58 x 56 x 55 cm

waga brutto 1 szt: 11,30 kg

BRAVA (2-155A)

18.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - tkanina MT: czarny

 - Fotel obrotowy tapicerowany tkaniną materiałową wysokość: 88-96 cm 243,09 zł netto 
  - Mechanizm TILT szerokość: 57 cm

 - Postawa wykonana z lakierowanego na czarno metalu głębokość: 299 zł brutto
 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

58 x 56 x 55 cm

waga brutto 1 szt: 11,30 kg

BRAVO (2-155)

19.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Siedzisko i oparcie pokryte eko-skórą lub skórą naturalną wysokość: 121-128 cm 787,80 zł netto 
 - Podłokietniki wykonane z chromowanego metalu szerokość: 64 cm

 - Mechanizm odchylania TILT plus głębokość: 67 cm 969 zł brutto
 - Podłokietniki posiadają miękkie nakładki z eko-skóry lub skóry naturalnej max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt 1 218,70 zł netto
wymiary paczki:

105 x 65 x 62 cm 1 499 zł brutto
waga brutto 1 szt: 25,70 kg

CELIO (C169-PU/HL)

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny MT (4 

kolory)

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny MT (4 

kolory)

 - PU eko-skóra: czarny, 
beżowy

 - HL skóra naturalna: 
czarny, beżowy

skóra naturalna

standardowa wersja

standardowa wersja

eko-skóra

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
19 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
19 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Strona 3



SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

20.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - czarny, szary, czerwony

 - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości siatką przepuszczającą powietrze wysokość: 107-115 cm 486,99 zł netto
 - Konstrukcja wykonana z chromowanego metalu szerokość: 54 cm

 - Mechanizm TILT plus głębokość: 599 zł brutto
 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu max obciążenie: 130 kg

 -2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

90 x 62 x 37 cm

waga brutto 1 szt: 15,19 kg

DRAFTY (WX-14A)

21.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Oparcie i zagłówek pokryte wysokiej jakości siatką przepuszczającą powietrze wysokość: 119-134 cm 552,03 zł netto 
 - Siedzisko pokryte przyjemną w dotyku tkaniną materiałową szerokość: 58 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość: 62 cm 679 zł brutto 
 - Regulowane podłokietniki wykonane z tworzywa z miękką nakładką PU max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

63 x 32 x 66 cm

waga brutto 1 szt: 18 kg

ERGONIC (1506H)

22.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Oparcie i zagłówek pokryte wysokiej jakości siatką przepuszczającą powietrze wysokość: 110-125 cm 373,17 zł netto
 - Siedzisko pokryte przyjemną w dotyku tkaniną materiałową szerokość: 62 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość: 65 cm 459 zł brutto
 - Regulowane podłokietniki wykonane z tworzywa z miękką nakładką PU max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

60 x 28 x 63 cm

waga brutto 1 szt: 15 kg

ESTA (FS02-1H)

23.  - Oparcie wykonane z siatki materiałowej, posiada 7 stopniową regulację (10 cm) Ogółem:

 - Siedzisko, zagłówek i nakładki podłokietników pokryte tkaniną materiałową wysokość: 121-144 cm 1 039 zł netto (cena hurt)
 - Regulacja głębokości i wysokości siedziska szerokość: 64 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość: 65-70 cm 1 599 zł brutto (cena katalogowa)

standardowa wersja

NOWOŚĆ 2018 !

 - czarny, siedzisko BL, 

oparcie i zagłówek MESH

 - czarny, siedzisko BL, 

oparcie i zagłówek MESH

 - czarny, siedzisko i 

zagłówek tapicerka: tkanina 

BL418, oparcie: siatka MESH

standardowa wersja

NOWOŚĆ 2018 !

standardowa wersja

MODEL OPIS

standardowa wersja

CENA PLN
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 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość: 65-70 cm 1 599 zł brutto (cena katalogowa)
 - Regulacja podłokietników (góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki) max obciążenie: 130 kg Za dopłatą dostępne:

 - Regulacja głębokości oparcia dla kręgów lędźwiowych

 - Regulacja kąta pochylania zagłówka

 - Podstawa jezdna wykonana z polakierowanego aluminium

 - 3 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 78 x 67 x 49 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 27 kg

PN-EN 1335-2:2009

PN-EN 1335-3:2009

EXACT (W-099Y) PN-EN 1022:2007

24.  - Oparcie, zagłówek tapicerowane siatką materiałową, siedzisko tkaniną membranową Ogółem:

 - Regulacja wysokości siedziska wysokość: 108-126 cm 633,33 zł netto 
 - Mechanizm odchylania SYNCHRON szerokość: 60 cm

 - Podłokietniki posiadają regulację szerokości  i wysokości głębokość: 779 zł brutto 
 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości i kąta pochylania zagłówka

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 64 x 59 x 32 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 21 kg

PN-EN 1335-2:2009

PN-EN 1335-3:2009

EXPANDER (W-94) PN-EN 1022:2007

25.  - Oparcie oraz zagłówek wykonane z siatki materiałowej Ogółem:

 - Siedzisko pokryte tkaniną materiałową wysokość: 118-136 cm 893,50 zł netto
 - Mechanizm samoważący SYNCHRON szerokość: 70 cm

 - Regulowane podłokietniki, wykonane z miękkiego tworzywa głębokość: 60 cm 1 099 zł brutto 
 - Regulacja wysokości zagłówka max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja głębokość siedziska

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium ilość w kartonie: 1 szt

 - 2 lata gwarancji wymiary paczki:

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a 70 x 65 x 40 cm

Krzesło spełnia normy waga brutto 1 szt: 22 kg

PN-EN 1335-1:2004

PN-EN 1335-2:2009

FORTE (W-969Y) PN-EN 1335-3:2009

17 kolorów tkaniny na 

siedzisko i zagłówek: 

tkanina BL, 7 kolorów siatki 

na oparcie: tkanina siatka 

MESH-C

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki MESH-C i 

membrany PS (7 kolorów)

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny siedziska BL 

(17 kolorów)

 - Czarny, siedzisko 

tapicerka: membrana PS, 

zagłówek i oparcie 

tapicerka: siatka MESH.

 - Czarny, siedzisko 

tapicerka: tkanina BL418, 

oparcie i zagłowek: siatka

standardowa wersja

standardowa wersja

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                                                                              
24 zł netto oparcie siatka                                    
120 zł netto - tkanina BL  

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową: 
13 zł netto - jeden element (siedzisko, 
oparcie lub zagłówek),
39 zł netto - całość (siedzisko, oparcie i 
zagłówek)

Dopłata za zmianę tapicerki 
na trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                                                                              
32 zł netto (siedzisko)                                           
180 zł netto skóra naturalna 
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

26.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Siedzisko pokryte tkaniną wysokość: 109-117 cm 324,39 zł netto
 - Oparcie wykonane z siatki materiałowej i tkaniny szerokość: 58 cm

 - Podłokietniki wykonane z metalu polakierowane na biało głębokość: 60 cm 399 zł brutto 
 - Mechanizm TILT max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna z metalu polakierowanego na biało

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 70 x 59 x 24 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 14,90 kg

PN-EN 1335-2:2009

FOX (W-153A) PN-EN 1335-3:2009

27.  - Oparcie wykonane z siatki materiałowej Ogółem:

 - Siedzisko, zagłówek i podłokietniki pokryte  tkaniną materiałową wysokość: 122-130 cm 1 218,70 zł netto 
 - Regulacja wysokości siedziska oraz zagłówka szerokość: 54 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRO głębokość: 65 cm 1 499 zł brutto 
 - Regulowane podłokietniki: przód-tył, wychylenie na boki max obciążenie: 130 kg

 - Regulowana głębokość oparcie dla kręgów lędźwiowych

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium

 - 3 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 108 x 65 x 46 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 24 kg

PN-EN 1335-2:2009

PN-EN 1335-3:2009

FULKRUM (P069) PN-EN 1022:2007

28.  - Zagłówek, oparcie i siedzisko wykonane z siatki Ogółem:

 - Mechanizm samoważący SYNCHRON wysokość: 114-130 cm 1 218,70 zł netto 
 - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki szerokość: 70 cm

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  głębokość: 73 cm 1 499 zł brutto 
 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości zagłówka

 - Fotel wyposażony jest w miękkie kółka do twardych powierzchni ilość w kartonie: 1 szt

 - 2 lata gwarancji wymiary paczki:

74 x 68 x 40 cm

waga brutto 1 szt: 23,20 kg

Za dopłatą dostępne inne 

kolory MT ( 2 kolory - 

czerwony, szary)

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL lub czarna 

skóra naturalna

MODEL

standardowa wersja

OPIS CENA PLN

standardowa wersja

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium 

  - tworzywo białe, tapicerka: 

NWH-8 (siatka szara)

 - Czarny, siedzisko 

tapicerka: MT-4, oparcie 

tapicerka: MT-4 + siatka

standardowa wersja

 -  czarny, siedzisko i 

zagłówek tapicerka: tkanina 

BL418, oparcie: siatka MESH 

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
25 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
120 zł netto - tkanina BL
252 zł netto - skóra naturalna
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waga brutto 1 szt: 23,20 kg

HERO (ZM-6661-W-NWH)

29.  - Zagłówek, oparcie i siedzisko wykonane z siatki Ogółem:

 - Mechanizm samoważący SYNCHRON wysokość: 114-130 cm 1 121,14 zł netto
 - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki szerokość: 70 cm

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  głębokość: 73 cm 1 379 zł brutto 
 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości zagłówka

 - Fotel wyposażony jest w miękkie kółka do twardych powierzchni

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium ilość w kartonie: 1 szt

 - 2 lata gwarancji wymiary paczki:

74 x 68 x 40 cm

waga brutto 1 szt: 23,20 kg

HERO ( ZM-6661-B-NWH)

30.  - Siedzisko wykonane z tkaniny materiałowej Ogółem:

 - Zagłówek i oparcie  wykonane z siatki wysokość: 114-130 cm 1 096,75 zł netto
 - Mechanizm samoważący SYNCHRON szerokość: 70 cm

 - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki głębokość: 73 cm 1 349 zł brutto 
 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  max obciążenie: 130 kg

 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych

 - Regulacja wysokości zagłówka

 - Fotel wyposażony jest w miękkie kółka do twardych powierzchni ilość w kartonie: 1 szt

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium wymiary paczki:

 - 2 lata gwarancji 74 x 68 x 40 cm

waga brutto 1 szt: 23,20 kg

HERO (ZM-6661-W-BLH)

31.  - Siedzisko wykonane z tkaniny materiałowej Ogółem:

 - Zagłówek i oparcie  wykonane z siatki wysokość: 114-130 cm 1 007,32 zł netto 
 - Mechanizm samoważący SYNCHRON szerokość: 70 cm

 - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki głębokość: 73 cm 1 239 zł brutto 
 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  max obciążenie: 130 kg

 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych

 - Regulacja wysokości zagłówka

 - Fotel wyposażony jest w miękkie kółka do twardych powierzchni ilość w kartonie: 1 szt

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium wymiary paczki:

 - 2 lata gwarancji 74 x 68 x 40 cm

waga brutto 1 szt: 23,20 kg

HERO ( ZM-6661-B-BLH)

standardowa wersja - tworzywo czarne, 

tapicerka: tkanina BLH-4 

(czarny), siatka NWH-4 

(siatka czarna)

standardowa wersja - tworzywo białe, tapicerka: 

tkanina BLH-8 (szary), siatka 

NWH-8 (siatka szara)

 - tworzywo czarne, 

tapicerka: siatka NWH-4 

(siatka czarna) 

standardowa wersja
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

32.  - Siedzisko, oparcie i zagłówek wykonane z tkaniny materiałowej Ogółem:

 - Mechanizm samoważący SYNCHRON wysokość: 114-130 cm 1 121,14 zł netto
 - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki szerokość: 70 cm

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  głębokość: 73 cm 1 379 zł brutto 
 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości zagłówka

 - Fotel wyposażony jest w miękkie kółka do twardych powierzchni

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium ilość w kartonie: 1 szt

 - 2 lata gwarancji wymiary paczki:

74 x 68 x 40 cm

waga brutto 1 szt: 23,20 kg

HERO (ZM-6661-W)

33.  - Siedzisko, oparcie i zagłówek wykonane z tkaniny materiałowej Ogółem:

 - Mechanizm samoważący SYNCHRON wysokość: 114-130 cm 1 080,49 zł netto 
 - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki szerokość: 70 cm

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  głębokość: 73 cm 1 329 zł brutto 
 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości zagłówka

 - Fotel wyposażony jest w miękkie kółka do twardych powierzchni

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium ilość w kartonie: 1 szt

 - 2 lata gwarancji wymiary paczki:

74 x 68 x 40 cm

waga brutto 1 szt: 23,20 kg

HERO (ZM-6661-B)

34.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - MT-4 czarny

 - Mechanizm TILT wysokość: 88-96 cm 202,44 zł netto 
 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa szerokość: 58 cm

 - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną materiałową głębokość: 249 zł brutto 
 - Wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej zapewniające prawidłową postawę max obciążenie: 100 kg

 - Wyprofilowane siedzisko

 - Maksymalne obciążenie 100 kg

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

58 x 55 x 23 cm

waga brutto 1 szt: 11,1 kg

MILLO (W-157-1)

35.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny SM (6 

kolorów)

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny SM (6 

kolorów)

Za dopłatą dostępne inne 

kolory MT (4 kolory)

 - tworzywo czarne, 

tapicerka: tkanina SM czarna

standardowa wersja  - tworzywo białe, tapicerka: 

tkanina SM szara

MODEL OPIS CENA PLN

standardowa wersja

standardowa wersja

NOWOŚĆ 2018 !

 - Czarny, siedzisko 

NOWOŚĆ 2018 !
standardowa wersja

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
60 zł netto - całość

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
60 zł netto - całość

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
19 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)
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35.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Siedzisko pokryte tkaniną membranową wysokość: 92-100 cm 243,09 zł netto
 - Oparcie wykonane z siatki materiałowej szerokość: 62 cm

 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa głębokość: 299 zł brutto
 - Mechanizm TILT max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a ilość w kartonie: 1 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 1335-1:2004 62 x 58 x 28 cm

PN-EN 1335-2:2009 waga brutto 1 szt: 13 kg

MOBI (W-95) PN-EN 1335-3:2009

36. - Siedzisko pokryte tkaniną membranową Ogółem:

- Oparcie wykonane z siatki materiałowej wysokość: 92 cm 234,96 zł netto 
 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa szerokość: 62 cm

 - Podstawa z chromowanego metalu głębokość: 289 zł brutto
 -2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a

Krzesło spełnia normy ilość w kartonie: 1 szt

PN-EN 16139:2013 wymiary paczki:

PN-EN 1728:2012 58 x 52 x 28 cm

PN-EN 1022:2007 waga brutto 1 szt: 11,1 kg

MOBI SKID (W-953)

37.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Siedzisko pokryte tkaniną membranową wysokość: 107-115 cm 259,35 zł netto
 - Oparcie wykonane z siatki materiałowej szerokość: 62 cm

 - Zagłówek pokryty miękką eko-skórą głębokość: 319 zł brutto 
 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa max obciążenie: 130 kg

 - Mechanizm TILT

 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu

 -2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 71 x 59 x 26 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 13,3 kg

PN-EN 1335-2:2009

MOBI PLUS  (W-952) PN-EN 1335-3:2009

 - Czarny, siedzisko 

tapicerka: membrana PS, 

oparcie tapicerka: siatka 

MESH

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki MESH-C i 

membrany PS (7 kolorów)

standardowa wersja

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki MESH-C i 

membrany PS (7 kolorów)

standardowa wersja

standardowa wersja

 - Czarny, siedzisko 

tapicerka: membrana PS, 

oparcie tapicerka: siatka 

MESH + eko skóra

 - Czarny, siedzisko 

tapicerka: membrana PS, 

oparcie tapicerka: siatka 

MESH 

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki MESH-C i 

membrany PS (7 kolorów)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
13 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
26 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
13 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
26 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
13 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
26 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto
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38.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Oparcie wykonane z siatki materiałowej wysokość: 96-105 cm 608,94 zł netto
 - Siedzisko pokryte tkaniną materiałową szerokość: 61 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość: 749 zł brutto 
 - Podłokietniki wykonane z tworzywa, posiadają regulację wysokości max obciążenie: 130 kg

 - Regulowana wysokość oparcie dla kręgów lędźwiowych

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji  ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a 66 x 61 x 33 cm

Krzesło spełnia normy waga brutto 1 szt: 17,3 kg

PN-EN 1335-1:2004

PN-EN 1335-2:2009

MULTI  (X-7) PN-EN 1335-3:2009

39.  - Oparcie oraz zagłówek wykonane z siatki materiałowej Ogółem:

 - Siedzisko pokryte tkaniną materiałową wysokość: 124-140 cm 730,89 zł netto
 - Mechanizm odchylania MULTIBLOCK szerokość: 64 cm

 - Regulowane podłokietniki, wykonane z tworzywa głębokość: 899 zł brutto 
 - Oparcie dla kręgów lędźwiowych max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości siedziska i zagłówka

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

70 x 65 x 40 cm

waga brutto 1 szt: 22 kg

NEZ (W-879K)

40.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Oparcie wykonane z siatki materiałowej wysokość: 114-124 cm 324,39 zł netto 
 - Siedzisko, oparcie lędźwiowe, podłokietniki i zagłówek pokryte tkaniną membranową PS szerokość: 64 cm

 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu głębokość: 399 zł brutto 
 - Mechanizm TILT max obciążenie: 130 kg

 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych

 -2  lata gwarancji

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

64 x 62 x 25 cm

waga brutto 1 szt: 16 kg

 - Czarny, siedzisko 

tapicerka: tkanina BL418, 

oparcie tapicerka: siatka 

MESH

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki MESH-C i 

membrany PS (7 kolorów)

standardowa wersja
MODEL OPIS

standardowa wersja - Czarny, siedzisko 

tapicerka: tkanina BL418, 

oparcie i zagłówek 

tapicerka: siatka MESH

CENA PLN

Za dopłatą dostępne inne 

kolory membrany PS (7 

kolorów)

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki MESH-M (5 

kolorów) i tkaniny BL (17 

kolorów)

 - Czarny, siedzisko i 

zagłówek tapicerka: 

membrana PS, oparcie 

tapicerka: siatka MESH

standardowa wersja

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
14 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
28 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
14 zł netto - zagłówek
29 zł netto - oparcie                                                     
48 zł netto - siedzisko

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
13 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
zagłówek),
26 zł netto - siedzisko i zagłówek

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto
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waga brutto 1 szt: 16 kg

OVERCROSS (W-62)

41.  - Wyjątkowa, owalna konstrukcja Ogółem:

 - Oparcie wykonane z siatki materiałowej wysokość: 95-104 cm 1 104,88 zł netto 
 - Siedzisko pokryte tkaniną materiałową szerokość: 67 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość: 1 359 zł brutto
 - Podłokietniki wykonane z tworzywa posiadają regulacje max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z polakierowanego aluminium

 - 3 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny NW na ścieranie - 100 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

87 x 65 x 46 cm

waga brutto 1 szt: 16 kg

OVO (W-667)

42.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny

 - Siedzisko i oparcie pokryte eko-skórą lub skórą naturalną wysokość: 113-123 cm 966,67 zł netto 
 - Mechanizm odchylania SYNCHRON szerokość: 70 cm

 - Regulowane podłokietniki (góra-dół, wychylenie na boki) głębokość: 1 189 zł brutto
 - Podłokietniki wykonane z miękkiego i przyjemnego w dotyku tworzywa. max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonane z polerowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji 1 356,91 netto 

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki: 1 669 zł brutto
90 x 65 x 40 cm

waga brutto 1 szt: 28 kg

SAIL (S-499-PU/HL)

43.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - BL418 czarny

 - Konstrukcja wykonana z tworzywa PP wysokość: 61-86 cm 527,64 zł netto
 - Podstawa wykonana z elastomeru szerokość:

 - 2 Lata gwarancji 649 zł brutto
max obciążenie: 130 kg

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

53 x 38 x 23 cm

waga brutto 1 szt: 12 kg

SITOOL 303

 - HL skóra naturalna: czarny

 - tworzywo białe, tapicerka 

siedziska: tkanina czarna 

BL418, tapicerka oparcia: 

siatka grafitowa NW41

eko-skóra

standardowa wersja

standardowa wersja

 - tworzywo brązowe, 

tapicerka siedziska: tkanina 

szara BL417, tapicerka 

oparcia: siatka grafitowa 

NW41

skóra naturalna

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 

kolorów) 

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 

kolorów) 

40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
48zł netto - siedzisko 

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
20 zł netto - siedzisko

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

44.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - BL418 czarny

 - Konstrukcja wykonana z tworzywa PP wysokość: 65-89 cm 543,90 zł netto 
 - Podstawa wykonana z elastomeru szerokość:

 - 2 Lata gwarancji 669 zł brutto
max obciążenie: 130 kg

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

53 x 38 x 23 cm

waga brutto 1 szt: 12 kg

SITOOL 304

45.  - Zagłówek i oparcie wykonane z siatki Ogółem:

 - Siedzisko wykonane z tkaniny materiałowej lub skóry naruralnej wysokość: 118-128 cm 1 625,20 zł netto 
 - Mechanizm samoważący SYNCHRON szerokość: 70 cm

 - Podłokietniki wykonane z tworzywa z nakładką posiadają regulację wysokości głębokość: 1 999 zł brutto
 - Regulacja wysokości oparcia dla kręgów lędźwiowych max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja głębokości i wysokości siedziska

 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polerowanego aluminium

 - 5 lat gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

73 x 66 x 41 cm

waga brutto 1 szt: 19 kg

SPINELLY (999B/999W)

46.  -  Oparcie wykonane z wysokiej jakości siatki Ogółem:

  - Siedzisko wykonane z tkaniny materiałowej lub skóry naturalnej wysokość: 96-106 cm 1 584,55 zł netto 
 - Mechanizm samoważący SYNCHRON szerokość: 70 cm

 - Podłokietniki wykonane z tworzywa z nakładką posiadają regulację wysokości głębokość: 1 949 zł brutto
 - Regulacja wysokości oparcia dla kręgów lędźwiowych max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja głębokości i wysokości siedziska

 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polerowanego aluminium

 - 5 lat gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

73 x 66 x 41 cm

waga brutto 1 szt: 19 kg

SPINELLY M (998B/998W)

47.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

MODEL OPIS

  - tworzywo czarne, 

tapicerka: siatka szara, 

tkanina czarna BL418

standardowa wersja

CENA PLN

NOWOŚĆ 2018 !

 - tworzywo białe, tapicerka: 

siatka szara, tkanina czarna 

BL418

standardowa wersja - Czarny, siedzisko 

 - tworzywo białe, tapicerka: 

siatka szara, tkanina czarna 

BL418

NOWOŚĆ 2018 !
standardowa wersja

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny siedziska BL 

(17 kolorów) lub skóry 

naturalnej HL czarny, 

brązowy lub biały

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny siedziska BL 

(17 kolorów) lub skóry 

naturalnej HL czarny, 

brązowy lub biały

  - tworzywo czarne, 

tapicerka: siatka szara, 

tkanina czarna BL418

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 

kolorów) 

standardowa wersja

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
20 zł netto - siedzisko

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                              
32 zł netto  tkanina BL                                                
180 zł netto skóra naturalna 

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                              
32 zł netto  tkanina BL                                                
180 zł netto skóra naturalna 
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47.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Siedzisko pokryte tkaniną membranową, zagłówek pokryty miękką eko-skórą wysokość: 108-118 cm 283,74 zł netto 
- Oparcie wykonane z siatki materiałowej szerokość: 62 cm

 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa głębokość: 349 zł brutto 
 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu max obciążenie: 130 kg

 - Mechanizm TILT

 - 2 Lata gwarancji

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a ilość w kartonie: 1 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 1335-1:2004 85 x 59 x 22 cm

PN-EN 1335-2:2009 waga brutto 1 szt: 15,90 kg

PN-EN 1335-3:2009

THUNDER (W-58) PN-EN 1022:2007

48.  - Regulacja wysokości i głębokości siedziska Ogółem:

 - Oparcie wykonane z wysokiej jakości siatki materiałowej wysokość: 119-128 cm 893,50 zł netto
 - Zagłówek oraz siedzisko wykonane z tkaniny materiałowej szerokość: 68 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość: 61-65 cm 1 099 zł brutto 
 - Regulowane podłokietniki (góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki) max obciążenie: 130 kg

 - Podłokietniki wykonane z miękkiego i przyjemnego w dotyku tworzywa.

 - Gwiazda jezdna wykonana polerowanego aluminium.

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

92 x 65 x 39 cm

waga brutto 1 szt: 24,6 kg

VELO (W-899Y)

49.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Oparcie oraz zagłówek wykonane z siatki materiałowej wysokość: 123-132 cm 787,80 zł netto
 - Siedzisko pokryte tkaniną membranową szerokość: 54 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość: 63 cm 969 zł brutto
 - Podłokietniki wykonane z tworzywa posiadają regulację szerokości  i wysokości max obciążenie: 130 kg

 - Regulowana wysokość i głębokość oparcia dla kręgów lędźwiowych

 - Regulacja wysokości i kąta pochylania zagłówka

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium

 - Fotel wyposażony jest w miękkie kółka do twardych powierzchni

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 66 x 62 x 39 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 23,2 kg

PN-EN 1335-2:2009

PN-EN 1335-3:2009

VIP (W-80) PN-EN 1022:2007

standardowa wersja - Czarny, siedzisko 

tapicerka: membrana PS, 

zagłówek i oparcie 

tapicerka: siatka MESH

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki MESH-C i 

membrany PS (7 kolorów)

standardowa wersja

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki MESH-C i 

membrany PS (7 kolorów)

 - czarny, siedzisko i 

zagłówek tapicerka: tkanina 

czarna BL418, oparcie: siatka 

MESH

standardowa wersja - Czarny, siedzisko 

tapicerka: membrana PS, 

zagłówek i oparcie 

tapicerka: siatka MESH.

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 

kolorów) 

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
13 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
26 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
96 zł netto - siedzisko i zagłówek

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
13 zł netto - jeden element (siedzisko, 
oparcie lub zagłówek),
39 zł netto - całość (siedzisko, oparcie i 
zagłówek)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

50.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Siedzisko pokryte tkaniną membranową i eko skórą wysokość: 120-128 cm 243,09 zł netto
 -  Oparcie wykonane z siatki materiałowej szerokość: 62 cm

 - Zagłówek pokryty miękką eko-skórą głębokość: 299 zł brutto 

 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa max obciążenie: 130 kg

 - Mechanizm TILT

 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu ilość w kartonie: 1 szt

 -2 lata gwarancji wymiary paczki:

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a 85 x 59 x 22 cm

waga brutto 1 szt: 15,9 kg

VIPER (W-03)

51.  - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości tkaniną materiałową Ogółem:

 - Podłokietniki  wykonane z chromowanego metalu wysokość:  cm 535,77 zł netto 
 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu szerokość: cm

 - 2 lata gwarancji głębokość: cm 659 zł brutto
max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

 cm

waga brutto 1 szt: kg

VISITOR (1019)

52.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Siedzisko pokryte przyjemną w dotyku tkaniną materiałową wysokość: 118-132 cm 673,98 zł netto 
 -  Oparcie i zagłówek wykonane z siatki materiałowej szerokość: 64 cm

 - Podłokietniki wykonane z tworzywa, regulowane w płaszczyźnie 3D głębokość: 65 cm 829 zł brutto
 - Mechanizm odchylania SYNCHRON max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium

 -2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

63 x 36 x 71 cm

waga brutto 1 szt: 24 kg

VISTA (GM02-1H-4)

53.  - Zagłówek, oparcie i siedzisko wykonane z wysokiej jakości siatki Ogółem:

MODEL OPIS CENA PLN

 - czarny standardowa wersja

NOWOŚĆ 2018 !

 - Czarny, siedzisko 

tapicerka: membrana PS + 

eko skóra, oparcie tapicerka: 

siatka MESH + eko skóra

standardowa wersja

NOWOŚĆ 2018 !

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki MESH-C i 

membrany PS (7 kolorów)

standardowa wersja

standardowa wersja

 - czarny, siedzisko BL418, 

oparcie i zagłówek siatka 

NWM-4

 - tworzywo czarne, 

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
13 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
26 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto
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53.  - Zagłówek, oparcie i siedzisko wykonane z wysokiej jakości siatki Ogółem:

 - Mechanizm ruchowy "slid" wysokość: 117-137 cm 1 405,69 zł netto 
 - Podłokietniki z tworzywa posiadają regulację wysokości i wychylenia na boki szerokość: 68 cm

 - Regulowana głębokość oparcie dla kręgów lędźwiowych głębokość: 62 cm 1 729 zł brutto 
 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polakierowanego aluminium max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości zagłówka, oparcia i siedziska  

 - 3 lata gwarancji

 - Odporność tkaniny na ścieranie - 100 000 cykli Martindale'a ilość w kartonie: 1 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 1335-1:2004 106 x 67 x 46 cm

PN-EN 1335-2:2009 waga brutto 1 szt: 22 kg

PN-EN 1335-3:2009

PN-EN 1022:2007

WAU SIATKA (W-609-W-NW)  Jakość potwierdzona niemieckim certyfikatem TUV   (nr certyfikatu: 719162274-MEC-OCS)

 - Zagłówek, oparcie i siedzisko wykonane z tkaniny materiałowej Ogółem:

 - Mechanizm ruchowy "slid" wysokość: 117-137 cm 1 405,69 zł netto 
 - Podłokietniki z tworzywa posiadają regulację wysokości i wychylenia na boki szerokość: 68 cm

 - Regulowana głębokość oparcie dla kręgów lędźwiowych głębokość: 62 cm 1 729 zł brutto 
 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polakierowanego aluminium max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości zagłówka, oparcia i siedziska  

 - 3 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a ilość w kartonie: 1 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 1335-1:2004 106 x 67 x 46 cm

PN-EN 1335-2:2009 waga brutto 1 szt: 22 kg

PN-EN 1335-3:2009

PN-EN 1022:2007

WAU TKANINA (W-609-W-BL)  Jakość potwierdzona niemieckim certyfikatem TUV   (nr certyfikatu: 719162274-MEC-OCS)

Ogółem:

1 405,69 zł netto 
 - Mechanizm ruchowy "slid" wysokość: 117-137 cm

 - Podłokietniki z tworzywa posiadają regulację wysokości i wychylenia na boki. szerokość: 68 cm 1 729 zł brutto 
 - Regulowana głębokość oparcie dla kręgów lędźwiowych głębokość: 62 cm

 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polakierowanego aluminium max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości zagłówka, oparcia i siedziska  

 - 3 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 1335-1:2004 106 x 67 x 46 cm

PN-EN 1335-2:2009 waga brutto 1 szt: 22 kg

PN-EN 1335-3:2009

PN-EN 1022:2007

WAU ELASTOMER(W-609-W-TPE)  Jakość potwierdzona niemieckim certyfikatem TUV   (nr certyfikatu: 719162274-MEC-OCS)

 - Zagłówek, oparcie i siedzisko wykonane z elastomeru (miękkie sprężyste tworzywo o 

właściwościach kauczuku)

 - tworzywo białe, tapicerka: 

elastomer szary lub 

elastomer pomarańczowy

 - tworzywo białe, tapicerka: 

NW-41 (siatka grafitowa)

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki NW (5 

kolorów)

standardowa wersja - tworzywo czarne, 

tapicerka: tkanina BL417 

(ciemny szary)

 - tworzywo białe, tapicerka: 

tkanina BL418 (czarny)

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 

kolorów)

standardowa wersja - tworzywo czarne, 

tapicerka: elastomer szary 

lub elastomer 

pomarańczowy

standardowa wersja - tworzywo czarne, 

tapicerka: siatka NW-42 

(siatka jasno szara) 

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                           
120 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                           
120 zł netto
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

54.  - Zagłówek, oparcie i siedzisko wykonane z wysokiej jakości siatki Ogółem:

 - Mechanizm ruchowy "slid" wysokość: 117-137 cm 1 462,60 zł netto 
 - Podłokietniki z tworzywa posiadają regulację wysokości i wychylenia na boki szerokość: 68 cm

 - Regulowana głębokość oparcie dla kręgów lędźwiowych głębokość: 62 cm 1 799 zł brutto
 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polakierowanego aluminium max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości zagłówka, oparcia i siedziska  

 - 3 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

 - Odporność tkaniny na ścieranie - 100 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 106 x 67 x 46 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 22 kg

PN-EN 1335-2:2009

PN-EN 1335-3:2009

WAU 2 SIATKA(W-709-B/W-NW) PN-EN 1022:2007

 - Zagłówek, oparcie i siedzisko wykonane z tkaniny materiałowej Ogółem:

 - Mechanizm ruchowy "slid" wysokość: 117-137 cm 1 462,60 zł netto
 - Podłokietniki z tworzywa posiadają regulację wysokości i wychylenia na boki. szerokość: 68 cm

 - Regulowana głębokość oparcie dla kręgów lędźwiowych głębokość: 62 cm 1 799 zł brutto
 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polakierowanego aluminium max obciążenie: 130 kg

 - Regulacja wysokości zagłówka, oparcia i siedziska  

 - 3 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 106 x 67 x 46 cm

PN-EN 1335-1:2004 waga brutto 1 szt: 22 kg

PN-EN 1335-2:2009

PN-EN 1335-3:2009

WAU 2 TKANINA(W-709-B/W-BL) PN-EN 1022:2007

55.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - czarny tkanina BL418

 - Oparcie i siedzisko pokryte przyjemną w dotyku tkaniną materiałową wysokość:  104-114 cm 486,99 zł netto
 - Mechanizm odchylania SYNCHRON szerokość: 67 cm

 - Podłokietniki wykonane z tworzywa z miękką nakładką PU głębokość:   64 cm 599 zł brutto
 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon) max obciążenie: 130 kg

 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

63 x 34 x 75 cm

waga brutto 1 szt: 19 kg

MODEL OPIS CENA PLN
standardowa wersja - tworzywo czarne, 

tapicerka: siatka NW-42 

(siatka jasno szara) 

 - tworzywo białe, tapicerka: 

NW-41 (siatka grafitowa)

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki NW (5 

kolorów)

standardowa wersja - tworzywo czarne, 

tapicerka: tkanina BL417 

(ciemny szary)

 - tworzywo białe, tapicerka: 

tkanina BL418 (czarny)

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 

kolorów)

standardowa wersja

NOWOŚĆ 2018 !

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                       
120 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                             
120zł netto

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną:
40 zł netto
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WORK (1009M)

56.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny

 - Rama oparcia i podłokietniki wykonane z polerowanego aluminium wysokość: 104-111 cm 1 015,45 zł netto 
 - Mechanizm odchylania TILT Plus szerokość: 57 cm

 - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną głębokość: 1 249 zł brutto 
 - Podstawa jezdna wykonane z polerowanego aluminium max obciążenie: 130 kg

 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt 1 275,61 zł netto
wymiary paczki:

105 x 65 x 62 cm 1 569 zł brutto
waga brutto 1 szt: 20 kg

WYE (C-479-PU/HL)

57.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny

 - Rama oparcia i podłokietniki wykonane z polerowanego aluminium wysokość: 86-93 cm 974,80 zł netto
 - Mechanizm odchylania TILT Plus szerokość: 57 cm

 - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną głębokość: 1 199 zł brutto
 - Podstawa jezdna wykonane z polerowanego aluminium max obciążenie: 130 kg

 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt 1 210,57 zł netto
wymiary paczki:

97 x 65 x 62 cm 1 489 zł brutto 
waga brutto 1 szt: 18,50 kg

WYE LOW (C-477-PU/HL)

58.  - Rama oparcia i podłokietniki wykonane z polerowanego aluminium Ogółem:  - PU eko-skóra: czarny

 - Siedzisko i parcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą wysokość: 88 cm 926,02 zł netto 
 - Podstawa wykonana z chromowanego metalu szerokość: 57 cm

 - 2 lata gwarancji głębokość: 1 139 zł brutto
max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt 1 023,58 zł netto 

wymiary paczki:

97 x 65 x 62 cm 1 259 zł brutto 

waga brutto 1 szt: 18,50 kg

WYE SKID (C-471)

Specyfikacja tkanin:
 - tkanina BL trudnopalność:

PN EN 1021-1:2014 (papieros)
PN EN 1021-2:2014 (zapałka)

 - siatka MESH trudnopalność:
PN EN 1021-1:2014 (papieros)
PN EN 1021-2:2014 (zapałka)

 - siatka NW trudnopalność:
PN EN 1021-1:2014 (papieros)

 - tkanina membranowa PS trudnopalność:
PN EN 1021-1:2014 (papieros)

eko-skóra
 - HL skóra naturalna: 
czarny, beżowy

eko-skóra

skóra naturalna

skóra naturalna

 - HL skóra naturalna: 
czarny

eko-skóra
 -  HL skóra naturalna: 
czarny, beżowy

NOWOŚĆ 2018 !

skóra naturalna
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

1. Ogółem: 137,40 zł netto 
wysokość: 83 cm

 - Nogi krzesła wykonane z chromowanej stali szerokość: 57 cm 169 zł brutto 
 - Możliwość sztaplowania głębokość: 52 cm

 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

 cm

waga brutto 1 szt:  kg

AREA (7-02)

2.  - Siedzisko wykonane z przyjemnej w dotyku tkaniny materiałowej Ogółem: 267,48 zł netto
 - Oparcie, siedzisko i podłokietniki stanowią integralną całość wysokość: 84 cm

 - Nogi krzesła wykonane z chromowanej stali szerokość: 54 cm 329 zł brutto
 - 2 lata gwarancji głębokość: 63 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

61 x 57 x 49 cm

waga brutto 1 szt: 8,90 kg

CITY (2-156A)

3. Ogółem:

wysokość: 86 cm 161,79 zł netto
 - Oparcie i siedzisko stanowią integralną całość szerokość: 44 cm

 - 2 lata gwarancji głębokość: 53 cm 199 zł brutto 
max obciążenie: 130 kg

Posiada atest higieniczny PZH

HK/B/1106/02/2016 dla Design tapicerowanego tkaniną ilość w kartonie: 4 szt 169,92 zł netto 
HK/B/1106/3/2016 dla Design tapicerowanego eko-skórą wymiary paczki:

101 x 66 x 44 cm 209 zł brutto 

CENA PLN
 - tworzywo czarny, szary, 

biały

KRZESŁA I FOTELE ( koszt wysyłki 20 zł netto/paczka)

OPISMODEL

 - Oparcie i siedzisko wykonane z mocnego tworzywa stanowią integralną 

całość

NOWOŚĆ 2018 !

tkanina

eko-skóra

 - tkanina PVC: black, brown, 

violet, grey, white.

 - PU eko skóra : green, 

white, taupe, petrol, pearl, 

capuccino, burgundy, 

brown, black

 - Konstrukcja wykonana z metalu w całości pokryta przyjemną w dotyku 

tkaniną materiałową lub eko skórą

 - MZ: czarny, szary, 

niebieski

Strona 11

101 x 66 x 44 cm 209 zł brutto 
waga brutto 1 szt: 4,50 kg

DESIGN

4.  - Siedzisko wykonane z przyjemnej w dotyku tkaniny materiałowej Ogółem: 283,74 zł netto
 - Oparcie, siedzisko i podłokietniki stanowią integralną całość wysokość: 86 cm

 - Nogi krzesła wykonane z naturalnego drewna bukowego szerokość: 54 cm 349 zł brutto 
 - 2 lata gwarancji głębokość: 60 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

63 x 57 x 56 cm

waga brutto 1 szt: 9,10 kg

LINE (2-156)

5. Ogółem:  - LF-26 czarny 178,05 zł netto
wysokość: 82 cm

 - Nogi krzesła wykonane z chromowanej stali szerokość: 58 cm 219 zł brutto 
 - 2 lata gwarancji głębokość: 53 cm

max obciążenie: 130 kg

Odporność tkaniny materiałowj LF na ścieranie - 100 000 cykli Martindale'a

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

 cm

waga brutto 1 szt: kg

LUMI (7-02R)

6. Ogółem: 121,14 zł netto 
wysokość: 82 cm

szerokość: 56 cm 149 zł brutto
głębokość: 53 cm

 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 200 kg

Posiada atest higieniczny PZH: HK/B/1106/01/2016 ilość w kartonie: 5 szt

wymiary paczki:

112 x 58 x 56 cm

waga brutto 1 szt: 3,5 kg

MUZE (94)

 - tworzywo: mandarin, 

taupe, tealblue, mustard, 

white

 - MZ: czarny, szary, 

niebieski

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny LF (5 

kolorów)

 - Oparcie i siedzisko tapicerowane tkainna materiałową, stanowią 

integralną całość

 - Solidna konstrukcja wykonana z odpornej na warunki atmosferyczne 

żywicy polipropylenowej

 - Przemyślany, nowoczesny kształt krzesła pozwala na sztaplowanie do 20 

sztuk

NOWOŚĆ 2018 !

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                             
19 zł netto

Strona 11



SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

7. Ogółem: 153,66 zł netto

wysokość: 80 cm

 - Nogi krzesła wykonane z naturalnego drewna bukowego szerokość:  cm 189 zł brutto

 - 2 lata gwarancji głębokość: 51 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: szt

wymiary paczki:

cm

waga brutto 1 szt:  kg

OPEN (7-07)

8.  - Siedzisko wykonane z przyjemnej w dotyku eko skóry Ogółem: 243,09 zł netto 
 - Oparcie i siedzisko stanowią integralną całość wysokość: 91 cm

 - Nogi krzesła wykonane z chromowanej stali pokryte eko skórą szerokość:  52 cm 299 zł brutto 
 - 2 lata gwarancji głębokość: 55 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 2 szt

wymiary paczki:

61 x 58 x 54 cm

waga brutto 1 szt: 8,5  kg

SETINA

9.  - Siedzisko wykonane z przyjemnej w dotyku tkaniny materiałowej Ogółem:  - LF-26 czarny 169,92 zł netto
 - Oparcie i siedzisko stanowią integralną całość wysokość: 80 cm

 - Nogi krzesła wykonane z naturalnego drewna bukowego szerokość:  cm 209 zł brutto 
 - 2 lata gwarancji głębokość: 51 cm

max obciążenie: 130 kg

Odporność tkaniny materiałowj LF na ścieranie - 100 000 cykli Martindale'a

ilość w kartonie: szt

wymiary paczki:

cm

waga brutto 1 szt:  kg

SOFT (7-07R)

10.  - Obrotowe siedzisko z regulacją wysokości Ogółem: 161,79 zł netto

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny LF (5 

kolorów)

NOWOŚĆ 2018 !

NOWOŚĆ 2018 !

 - PU: czarny, brązowy, biały

 - tworzywo PP: czarny, 

szary, biały

MODEL OPIS CENA PLN

 - Oparcie i siedzisko wykonane z mocnego tworzywa PP stanowią 

integralną całość

  - czarny, biały, czerwony, 

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                                                 
19zł netto
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10.  - Obrotowe siedzisko z regulacją wysokości Ogółem: 161,79 zł netto
 - Siedzisko wykonane jest z wysokiej jakości tworzywa(ABS). wysokość:  52-69 cm

 - Podstawa z chromowanego metalu szerokość: 44 cm 199 zł brutto
 - 2 lata gwarancji głębokość: 40 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 2 szt

wymiary paczki:

46 x 42 x 39 cm

waga brutto 1 szt:  6,30 kg

SPOONY (2-37A)

11. Ogółem: 243,09 zł netto 
wysokość:  71 cm

- Podstawa z chromowanego metalu szerokość:  57 cm 299 zł brutto 
 - 2 lata gwarancji głębokość: cm

max obciążenie: 130 kg

wymiary paczki:

58 x 56 x 39 cm

waga brutto 1 szt:  8,80 kg

ilość w kartonie: 1 szt

STILO (2-26A)

12.  - Siedzisko wykonane z przyjemnej w dotyku tkaniny materiałowej Ogółem:  - czarny, szary 309,13 zł netto 
 - Oparcie i siedzisko stanowią integralną całość wysokość: 89 cm

 - Nogi krzesła wykonane z chromowanej stali szerokość:  49 cm 379 zł brutto
 - 2 lata gwarancji głębokość: 60 cm

max obciążenie: 130 kg

wymiary paczki:

61 x 61 x 52 cm

waga brutto 1 szt:  9,50 kg

ilość w kartonie: 2 szt

SULTAN

13.  - Siedzisko wykonane z eko-skóry Ogółem:  - PU: czarny, biały 283,74 zł netto
 - Oparcie, siedzisko i podłokietniki stanowią integralną całość wysokość:  cm

 - Nogi krzesła wykonane z chromowanej stali szerokość:  cm 349 zł brutto 

 - 2 lata gwarancji głębokość:  cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie:  szt

wymiary paczki:

 cm

waga brutto 1 szt:   kg

TALIA

- Obrotowe siedzisko wykonane z płyty warstwowej na stalowym stelażu, 

tapicerowane skórą ekologiczną

  - czarny, biały, czerwony, 

beżowy, brązowy

  - czarny, biały, czerwony, 

beżowy, brązowy, srebrny

NOWOŚĆ 2018 !
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

1. Ogółem: 210,57 zł netto 
wysokość: 89 cm

- Podstawa z chromowanego metalu szerokość:  49 cm 259 zł brutto 
- Regulacja wysokości głębokość: 62 cm

 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 120 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

55 x 50 x 28 cm

waga brutto 1 szt:  8,21 kg

CARINO (2-28)

2. - Obrotowe siedzisko wykonane z polakierowanego tworzywa ABS Ogółem: 169,92 zł netto 
- Regulacja wysokości wysokość: 68-89 cm cm

- Podstawa z chromowanego metalu szerokość:  44 cmcm 209 zł brutto
 - 2 lata gwarancji głębokość:40 cm

max obciążenie: 120 kg

ilość w kartonie: 2 szt

wymiary paczki:

51 x 42 x 39 cm

waga brutto 1 szt:  7,40 kg

CLUB (2-37)

3.  - Siedzisko wykonane z tworzywa w kolorze czarnym lub białym Ogółem: 153,66 zł netto
wysokość:  86 cm

szerokość: 47 cm  - stelaż: czarny, biały 189 zł brutto
 - Podstawa wykonana z metalu głębokość: 48 cm
 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 5 szt

wymiary paczki:

86 x 57 x 47 cm

MODEL OPIS CENA PLN
- Obrotowe siedzisko wykonane z płyty warstwowej na stalowym stelażu, 

tapicerowane skórą ekologiczną

  - czarny, biały, czerwony, 

beżowy, brązowy, srebrny

 - siedzisko PU: biały, 

czerwony, zielony
 - Wierzchnia warstwa siedziska pokryta miękką gąbką i obszyta eko skórą

  - PU: czarny, biały, 

czerwony, beżowy, brązowy

HOKERY ( koszt wysyłki 20 zł netto/paczka)
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86 x 57 x 47 cm

waga brutto 1 szt:  5,50 kg

DUKE (7-87A)
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

1. Ogółem:  - biały 698,37 zł netto
wysokość:  76 cm

 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja szerokość: 120 cm 859 zł brutto
głębokość: 60 cm

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

127 x 68 x 17 cm

waga brutto 1 szt:  24 kg

BISE (CTB-030)

2.  - Blat biurka wykonany z płyty MDF, lakierowanej na wysoki połysk Ogółem:  - biały 812,20 zł netto
 - Wbudowane dwie szuflady wysokość:  76 cm

 - Nogi biurka wykonane z chromowanej stali szerokość: 120 cm 999 zł brutto 
 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja głębokość: 60 cm

1 szt.- 2 paczki

wymiary paczki:

Blat 124 x 64 x 26 cm

waga brutto 1 szt:  22 kg

Boki 63 x 57 x 14 cm

BORA BIAŁE (CTB-009-0) waga brutto 1 szt:  4 kg

3.  - Blat biurka wykonany z płyty MDF w kolorze dąb sonoma Ogółem:  - dąb sonoma 755,28 zł netto 
 - Wbudowane dwie szuflady wysokość:  76 cm

 - Nogi biurka wykonane z chromowanej stali. szerokość: 120 cm 929 zł brutto
 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja. głębokość: 60 cm

1 szt.- 2 paczki

wymiary paczki:

Blat 124 x 64 x 26 cm

BIURKA ( koszt wysyłki 25 zł netto/paczka)

max obciążenie: 120 kg,                                   

40 kg punktowe

max obciążenie: 120 kg,                          

40 kg punktowe

MODEL OPIS CENA PLN

max obciążenie: 120 kg,                         

40 kg punktowe

 - Biurko w całości wykonane z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk
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Blat 124 x 64 x 26 cm

waga brutto 1 szt:  22 kg

Boki 63 x 57 x 14 cm

BORA DĄB SONOMA (CTB-009-3) waga brutto 1 szt:  4 kg

4-5.  - Blat biurka to czarne lub białe hartowane szkło o grubości 8 mm Ogółem:  - biały stelaż, biały blat

wysokość:  73 cm 1 039,84 zł netto 
szerokość: 122/152 cm  - biały stelaż, czarny blat

 - Podstawa metalowa w całości lakierowana na biało lub czarno głębokość: 76 cm 1 279 zł brutto 
 - Nóżki posiadają regulację wysokości  - czarny stelaż, biały blat

 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja

 - Szerokość - Computer Desk 122 cm/Main Desk 152 cm 1 szt.- 3 paczki  - czarny stelaż, czarny blat 999,12 zł netto 
Blat 150 x 80 x 4 cm

waga brutto 1 szt:  24 kg 1 229 zł brutto
Boki 80 x 82 x 9 cm

waga brutto 1 szt: 10 kg

Sztangi 157 x 18 x 4 cm

DD Z-LINE waga brutto 1 szt: 10 kg

6-7.  - Element łączący biurka serii DD Z-Line Ogółem:  - biały stelaż, biały blat 373,17 zł netto 
 - Konstrukcja z metalu lakierowanego na biało lub czarno wysokość:  73 cm

 - Blat z hartowanego białego lub czarnego szkła o grubości 8 mm głębokość: 76 cm  - biały stelaż, czarny blat 459 zł brutto 

 - czarny stelaż, biały blat

 - czarny stelaż, czarny blat

DD Z-LINE CORNER

8.  - Szafka wykonana z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk. Ogółem biurko:  - czarny 1 218,70 zł netto 

 - Blat biurka wykonany z hartowanego czarnego szkła o grubości 10 mm wysokość:  76 cm

 - Noga biurka wykonana z lakierowanej stali. szerokość: 120 cm 1 499 zł brutto
 - Waga 81 kg głębokość: 60 cm
Parametry techniczne, szafka:

Głębokość – 42 cm

Szerokość – 120 cm 1 szt. - 3 paczki

Wysokość – 61 cm Blat 128 x 66 x 6 cm

waga brutto 1 szt:  22 kg

Boki 85 x 66 x 12 cm

waga brutto 1 szt: 11 kg

Szafka: 127 x 51 x 20 cm

waga brutto 1 szt: 48 kg

MARIN (TCD-1300) WYSYŁKA NA PALECIE

Main Desk

Computer Desk
max obciążenie: 120 kg,                                

40 kg punktowe

max obciążenie: 120 kg,                             

40 kg punktowe

 - Szklany blat umieszczona jest na gumowych elementach, które 

zapobiegają przesuwaniu się i drganiu
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

9.  - Blat wykonany z hartowanego przeźroczystego szkła o grubości 10 mm Ogółem:  - biały  812,20 zł netto 
 - Szafka wykonana z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk wysokość:  75 cm

 - Noga wykonana ze szczotkowanej stali szerokość: 120 cm 999 zł brutto 
głębokość: 55 cm

1 szt. - 1 paczka

UWAGA - Indywidualny koszt przesyłki: ilość w kartonie: 1 szt

Wysyłka palety z 1 szt. biurka to 90 zł netto wymiary paczki:

Możliwość dołączenia do przesyłki kolejnych produktów, 129 x 63 x 19 cm

 ustalana indywidualnie po wcześniejszym kontakcie z handlowcem. waga brutto 1 szt:  25 kg

SECA (CTB-008)

10.  - Blat biurka wykonany z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk Ogółem:  - biały  812,20 zł netto 
 - Nogi biurka wykonane z chromowanej stali wysokość:  76 cm

 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja szerokość: 120 cm 999 zł brutto 
głębokość: 60 cm

1 szt. - 2 paczki

Blat 124 x 64 x 19 cm

waga brutto 1 szt:  34 kg

Boki 74 x 58 x 12 cm

waga brutto 1 szt:  4,3 kg

SOLANO (CTB-011-0)

11.  - Biurko wykonane z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk Ogółem:  - biały  1 787,80 zł netto 
wysokość:  76 cm

Parametry techniczne szafki: szerokość: 120 cm 2 199 zł brutto 
Głębokość – 42 cm głębokość: 60 cm

Szerokość – 120 cm

Wysokość – 61 cm

1 szt. - 2 paczki

wymiary paczki:

Blat 128 x 68 x 16 cm

waga brutto 1 szt:  24 kg

Szafka 127 x 50 x 20 cm

waga brutto 1 szt:  48 kg

TIVANO (CTB-020) WYSYŁKA NA PALECIE

max obciążenie: 120 kg,                              

40 kg punktowe

max obciążenie: 120 kg,                                

40 kg punktowe

MODEL OPIS CENA PLN

max obciążenie: 120 kg,                               

40 kg punktowe
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TIVANO (CTB-020) WYSYŁKA NA PALECIE

12-13.  - Blat biurka to czarne lub białe hartowane szkło o grubości 8 mm Ogółem:  - chrom stelaż, biały blat 

wysokość:  73 cm 1 186,18 zł netto 
szerokość: 122/152 cm  -chrom stelaż, czarny blat 

 - Podstawa metalowa w całości chromowana głębokość: 76 cm 1 459 zł brutto 
 - Nóżki posiadają regulację wysokości

 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja

 - Szerokość - Computer Desk 122 cm/Main Desk 152 cm 1 szt. - 3 paczki 1 113,01 zł netto 
Blat 150 x 80 x 4 cm

waga brutto 1 szt:  24 kg 1 369 zł brutto 
Boki 80 x 82 x 9 cm

waga brutto 1 szt: 10 kg

Sztangi 157 x 18 x 4 cm

BIURKO Z-LINE waga brutto 1 szt: 10 kg

14.  - Element łączący biurka serii Z-Line Ogółem:  - chrom stelaż, biały blat 373,17 zł netto 
 - Konstrukcja z chromowanego metalu wysokość:  73 cm

 - Blat z hartowanego szkła o grubości 8 mm głębokość: 76 cm  -chrom stelaż, czarny blat 459 zł brutto

Z-LINE CORNER

15.  - Blat biurka wykonany z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk Ogółem:  - biał, czarny 812,20 zł netto
 - Wbudowana szuflada wysokość:  76 cm

 - Nogi biurka wykonane z chromowanej stali szerokość: 120 cm 999 zł brutto
 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja głębokość: 55 cm

1 szt. - 2 paczki

Blat 124 x 59 x 16 cm

waga brutto 1 szt:  19 kg

Boki 68 x 56 x 15 cm

waga brutto 1 szt:  4,5 kg

ZEFIR (CTB-007-0)

Main Desk

Computer Desk

max obciążenie: 120 kg,                                   

40 kg punktowe

max obciążenie: 120 kg,                               

40 kg punktowe

 - Szklany blat umieszczona jest na gumowych elementach, które 

zapobiegają przesuwaniu się i drganiu
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

1.  - Okrągły blat wykonany z tworzywa sztucznego (ABS) Ogółem: 210,57 zł netto 
 - Blat umieszczona na stalowej nodze zakończonej stopą o średnicy 45 cm wysokość:  72 cm

 - Noga oraz podstawa są w całości chromowane średnica: 60 cm 259 zł brutto 

UWAGA - Indywidualny koszt przesyłki:

Wysyłka paczki za 20 zł netto ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

62 x 62 x 20 cm

waga brutto 1 szt:  8 kg

BISTRO (3-04A)

2. Ogółem:  - biały 1 543,90 zł netto
wysokość:  76 cm

szerokość: 160-200 cm 1 899 zł brutto 
Grubość blatu - 4 cm głębokość: 90 cm

1 szt. - 2 paczki

Blat 167 x 97 x 17 cm

waga brutto 1 szt:  50 kg

Nogi 87 x 28 x 16 cm

waga brutto 1 szt:  8 kg

HELENA-DT WYSYŁKA NA PALECIE

3.  - Rozkładany stół, szklany blat ( grubość 8 mm) pokryty ceramiką (3 mm) Ogółem:  - szary 1 787,80 zł netto 
 - Rama stołu wykonana z metalu lakierowanego proszkowo wysokość:  76 cm

szerokość: 120-180 cm 2 199 zł brutto
głębokość: 85 cm

1 szt. - 2 paczki

Blat: 129 x 94 x 16 cm

waga brutto 1 szt: 63 kg

max obciążenie: 30 kg,    

  - czarny, biały, czerwony, 

beżowy, brązowy, srebrny

max obciążenie: 90 kg,                         

30 kg punktowe

NOWOŚĆ 2018 !

 - Rozkładany stół, blat wykonany z płyty MDF lakierowanej na wysoki 

połysk, nogi wykonane z drewna-jesion

max obciążenie: 90 kg,                          

30 kg punktowe

STOŁY ( koszt wysyłki 40 zł netto/paczka)

MODEL OPIS CENA PLN
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Konstrukcja:95 x 82 x 8,5 cm

waga brutto 1 szt: 16,3kg

LUNA WYSYŁKA NA PALECIE

4.  - Rozkładany stół, blat wykonany z płyty MDF  Ogółem:  - drewniana okleina 1 543,90 zł netto
 - Rama stołu wykonana z drewna wysokość:  76 cm

szerokość: 160-200 cm 1 899 zł brutto 
głębokość: 90 cm

wymiary paczki:

Blat: 166 x 96 x 15 cm

waga brutto 1 szt: 41 kg

MALMO-DT WYSYŁKA NA PALECIE

5.  - Rozkładany stół, blat wykonany z barwionego na szaro szkła Ogółem:  - szary 1 617,07 zł netto 
 - Nogi wykonane z drewna - dąb wysokość:  75 cm

szerokość: 150-190 cm 1 989 zł brutto 
głębokość: 90 cm

wymiary paczki:

Blat: 158 x 98 x 16 cm

waga brutto 1 szt: 53 kg

MONTANA - DT WYSYŁKA NA PALECIE

6.  - okrągły blat wykonany z tworzywa sztucznego (ABS) Ogółem: 234,96 zł netto 
 - blat umieszczona na stalowej nodze zakończonej stopą wysokość: 111 cm

 - noga oraz podstawa (średnica 50 cm) są w całości chromowane średnica: 60 cm 289 zł brutto 
max obciążenie: 30 kg     

UWAGA - Indywidualny koszt przesyłki:

Wysyłka 2 paczek za 25 zł netto 1 szt. - 2 paczki

Blat 62 x 62 x 20 cm

waga brutto 1 szt:  6,9 kg

Noga 101 x 18 x 18 cm

waga brutto 1 szt:  2,2 kg

ROUND (3-04)

NOWOŚĆ 2018 !

max obciążenie: 90 kg,                                  

30 kg punktowe

NOWOŚĆ 2018 !

max obciążenie: 90 kg,                                 

30 kg punktowe

 -  czarny, biały, czerwony, 

beżowy, brązowy, srebrny

NOWOŚĆ 2018 !
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

7.  - Blat wykonany z hartowanego szkła o grubości 10 mm Ogółem: 812,20 zł netto
wysokość:  76 cm

szerokość: 120 cm 999 zł brutto
głębokość: 90 cm

1 szt. - 2 paczki

Blat  166 x 97 x 5 cm

waga brutto 1 szt:  38 kg

Nogi 83 x 53 x 15  cm

waga brutto 1 szt:  8 kg

TEXAS PMG WYSYŁKA NA PALECIE

8.  - Blat wykonany z hartowanego szkła o grubości 10 mm Ogółem: 673,98 zł netto 
wysokość:  75 cm

średnica: 120 cm 829 zł brutto

1 szt. - 2 paczki

Blat  126 x 126 x 5 cm

waga brutto 1 szt:  29 kg

Nogi 79 x 52 x 15  cm

waga brutto 1 szt:  6,4 kg

TEXAS RDG WYSYŁKA NA PALECIE

max obciążenie: 90 kg,                                     

30 kg punktowe

MODEL OPIS CENA PLN

 - Konstrukcja w kolorze czarnym wykonana z metalu polakierowanego 

lakierem proszkowym

 - Konstrukcja w kolorze czarnym wykonana z metalu polakierowanego 

lakierem proszkowym

max obciążenie: 90 kg,                                           

30 kg punktowe
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

1.  - Korpus wykonany z polakierowanego metalu Ogółem:  - czarny, biały, srebrny 405,69 zł netto
- Kółka z hamulcami wysokość: 58 cm

- Szuflada wyposażona w organizer (piórnik) szerokość: 40 cm 499 zł brutto 
- Dolna szuflada umożliwia powieszenie akt głębokość: 56 cm

- Szuflady zamykane na klucz

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

58 x 56 x 43 cm

waga brutto 1 szt: 15 kg

KONTENER BIUROWY 324-B/ 324-W/ 324-S

2.  - Korpus wykonany z polakierowanego metalu Ogółem:  - czarny, biały, srebrny 405,69 zł netto 
 - Kółka z hamulcami wysokość: 58 cm

 - Szuflada wyposażona w organizer (piórnik) szerokość: 40 cm 499 zł brutto
 - Szuflady zamykane na klucz głębokość: 56 cm

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

58 x 56 x 43 cm

waga brutto 1 szt: 15 kg

KONTENER BIUROWY 325-B/ 325-W/ 325-S

3.  - Korpus wykonany z polakierowanego metalu Ogółem:  - czarny, biały, srebrny 430,08 zł netto
 -  Kółka z hamulcami wysokość: 48 cm

 - Szuflada wyposażona organizer (piórnik) szerokość: 39 cm 529 zł brutto
 - Szuflady zamykane na klucz głębokość: 55 cm

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

57 x 46 x 43 cm

SZAFKI I REGAŁY ( koszt wysyłki 30 zł netto/paczka)

OPIS CENA PLNMODEL
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57 x 46 x 43 cm

waga brutto 1 szt: 13,5 kg

4.  - Korpus wykonany z polakierowanego metalu Ogółem:  - czarny, biały, srebrny 552,03 zł netto
wysokość: 56 cm

szerokość: 39 cm 679 zł brutto
- Kółka z hamulcami głębokość: 56 cm

- Szuflada wyposażona w organizer (piórnik)

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

57 x 66 x 40 cm

waga brutto 1 szt: 22 kg

KONTENER RP-04-B/ RP-04-W/ RP-04-S

5.  - Korpus wykonany z polakierowanego metalu Ogółem:  - czarny, biały, srebrny 486,99 zł netto
wysokość: 56 cm

szerokość: 39 cm 599 zł brutto
 - Kółka z hamulcami głębokość: 56 cm

 - Szuflada wyposażona w organizer (piórnik)

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

57 x 56 x 40 cm

- Dolna szuflada z możliwością zawieszenia akt waga brutto 1 szt: 22 kg

KONTENER RP-01-B/ RP-01-W/ RP-01-S

6. Ogółem:  - czarny, biały, srebrny 503,25 zł netto
wysokość: 64 cm

szerokość: 39 cm 619 zł brutto 
głębokość: 56 cm

- Kółka z hamulcami

- Szuflada wyposażona w organizer (piórnik)

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

64 x 59 x 41 cm

waga brutto 1 szt: 23 kg

KONTENER RPH-01-B/ RPH-01-W/ RPH-01-S

 - Ciche prowadnice kulkowe renomowanej firmy REPON, umożliwiające 

całkowity wysuw szuflady poza korpus kontenera

- Cylindryczny zamek centralny z dwoma kluczami "łamanymi" w zestawie

 - Ciche prowadnice kulkowe renomowanej firmy REPON, umożliwiające 

całkowity wysuw szuflady poza korpus kontenera

- Wysokiej jakości wykończenie pozwala na ustawienie na środku 

pomieszczenia

- Korpus wykonany z metalu pomalowanego czarnym, białym lub srebrnym 

lakierem proszkowym

- Wysokiej jakości wykończenie pozwala na ustawienie na środku 

pomieszczenia

- Cylindryczny zamek centralny z dwoma kluczami "łamanymi" w zestawie

- Ciche prowadnice kulkowe renomowanej firmy REPON, umożliwiające 

całkowity wysuw szuflady poza korpus kontenera

- Cylindryczny zamek centralny z dwoma kluczami "łamanymi" w zestawie

- Wysokiej jakości wykończenie pozwala na ustawienie na środku 

pomieszczenia

KONTENER BIUROWY 424-B/ 424-W/ 424-S
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

7.  - Korpus wykonany z polakierowanego metalu Ogółem:  - czarny, biały, srebrny 486,99 zł netto
wysokość: 69 cm

szerokość: 39 cm 599 zł brutto 
 - Kółka z hamulcami głębokość: 56 cm

 - Szuflady z możliwością zawieszenia akt

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

66 x 59 x 41 cm

waga brutto 1 szt: 22,4 kg

KONTENER RPH-02-B/ RPH-02-W/ RPH-02-S

8.  - Regał wykonany z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk Ogółem:  - czarny, biały 1 056,10 zł netto 
wysokość: 165 cm

szerokość: 120 cm 1 299 zł brutto
głębokość: 40 cm

UWAGA - Indywidualny koszt przesyłki:

Wysyłka palety z 1 szt. regału 90 zł netto. ilość w kartonie: 1 szt

Możliwość dołączenia do przesyłki kolejnych produktów, wymiary paczki:

 ustalana indywidualnie po wcześniejszym kontakcie z handlowcem. 128 x 47 x 35 cm

waga brutto 1 szt: 43 kg

PISA (CTS-006)

9.  - Boki regału wykonane z metalu, w całości lakierowane Ogółem:  - biały stelaż, białe szkło 1 129,27 zł netto 
wysokość:  195 cm

szerokość: 68 cm  - biały stelaż, czarne szkło 1 389 zł brutto
 - Możliwość  łączenia segmentów regału głębokość: 36 cm

 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja   - czarny stelaż, białe szkło

 - Nóżki posiadają regulację wysokości

Wymiary profilu bocznego: ilość w kartonie: 1 szt  - czarny stelaż, czarne szkło

 Szerokość - 2 cm wymiary paczki:

 Wysokość - 4 cm 197 x 40 x 10 cm

waga brutto 1 szt: 31 kg

CENA DOTYCZY JEDNEGO SEGMENTU
DD Z-LINE DIALOG

10.  - Boki regału wykonane z metalu w całości chromowane Ogółem:  - chrom stelaż, białe szkło 1 129,27 zł netto 

- Ciche prowadnice kulkowe renomowanej firmy REPON, umożliwiające 

całkowity wysuw szuflady poza korpus kontenera

max obciążenie półki:            

15 kg

 - Regał wyposażony jest w szklane, białe lub czarne półki ( 6 szt);  szkło 

hartowane o grubości  5 mm

OPIS CENA PLN

- Wysokiej jakości wykończenie pozwala na ustawienie na środku 

pomieszczenia

- Cylindryczny zamek centralny z dwoma kluczami "łamanymi" w zestawie

MODEL
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10.  - Boki regału wykonane z metalu w całości chromowane Ogółem:  - chrom stelaż, białe szkło 1 129,27 zł netto 
wysokość:  195 cm

szerokość: 68 cm  - chrom stelaż, czarne szkło 1 389 zł brutto
 - Możliwość  łączenia segmentów regału głębokość: 36 cm

 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja  

 - Nóżki posiadają regulację wysokości

Wymiary profilu bocznego: ilość w kartonie: 1 szt

 Szerokość - 2 cm wymiary paczki:

 Wysokość - 4 cm 197 x 40 x 10 cm

waga brutto 1 szt: 31 kg

CENA DOTYCZY JEDNEGO SEGMENTU

Z-LINE DIALOG

max obciążenie półki:            

15 kg

 - Regał wyposażony jest w szklane, białe lub czarne półki ( 6 szt);  szkło 

hartowane o grubości  5 mm
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1. 31,71 zł netto 
 - Komplet (5 szt.) kółek do foteli z oponką gumowaną

39 zł brutto 
Parametry techniczne:

Średnica kółka  – 60 mm

Średnica trzpienia - 11 mm

KÓLKA GUMOWANE CPU-60 (CT-09)

2. 23,58 zł netto 
 - Komplet (5 szt.) kółek do foteli z oponką gumowaną

29 zł brutto
Parametry techniczne:

Średnica kółka  – 50 mm

Średnica trzpienia - 1 1mm

KÓŁKA GUMOWANE CPU-50 (CT-04)

3. 15,45 zł netto 

 - Komplet (5 szt.) kółek nylonowych do foteli biurowych

19 zł brutto 

Parametry techniczne:

Średnica kółka  – 60 mm

Średnica trzpienia - 11 mm

KÓLKA NYLONOWE CPU-60 (CT-07)

4. 23,58 zł netto 

AKCESORIA ( koszt wysyłki 20 zł netto/paczka do 40 kpl)

MODEL CENA PLNOPIS

NOWOŚĆ !
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4. 23,58 zł netto 

 - Komplet (5 szt.) kółek nylonowych do foteli biurowych

29 zł brutto

Parametry techniczne:

Średnica kółka  – 60 mm

Średnica trzpienia - 11 mm

KÓLKA NYLONOWE CPU-60 (CT-11)

5. Komplet 5 stopek do foteli biurowych. 19,51 zł netto 

Parametry techniczne:

Średnica trzpienia 11 mm 24 zł brutto 
Średnica (spód) 50 mm

Wysokość stopki 15 mm

STOPKI NISKIE

6. 19,51 zł netto

Komplet 5 stopek do foteli biurowych.

Parametry techniczne: 24 zł brutto 
Średnica trzpienia 11 mm

Średnica (spód) 45 mm

Wysokość stopki 53 mm

STOPKI WYSOKIE (SF-47-38(G)

7.  - Komplet 5 stopek do foteli biurowych. 17,89 zł netto 

Parametry techniczne: 22 zł brutto 
Średnica trzpienia  mm

Średnica (spód)  mm

Wysokość stopki  mm

STOPKI WYSOKIE CT-06

Stopki stosowane do wszystkich foteli obrotowych z naszej oferty. NOWOŚĆ !

Stopki stosowane do foteli obrotowych z wyjątkiem: Amero, Apollo, Ares, Blossom, Brando, Celio, Exact, Forte, Fulkrum, Ovo, Sail, Velo, Wau.

Stopki stosowane do wszystkich foteli obrotowych z naszej oferty.

NOWOŚĆ !
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Dystrybutor:




