
SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

1.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD 1:

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON wysokość: 117-126 cm PU eko-skóra: czarny 860,98 zł ne�o
 - Siedzisko i oparcie tapicerowane wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną szerokość: 64 cm

 - Podłokietniki wykonane z polerowanego aluminium głębokość: 49 cm  - STANDARD 2: 1059 zł bru�o
 - Podłokietniki posiadają miękkie nakładki z eko-skóry lub skóry naturalnej max obciążenie: 130 kg  HL skóra naturalna: czarny

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji 1300,00 zł ne�o

ilość w kartonie: 2 szt 1599 zł bru�o
wymiary paczki:

81 x 66 x 65 cm

waga bru�o 1 szt: 21,80 kg

2.  - Siedzisko i oparcie tapicerowane wysokiej jakości eko-skórą Ogółem:  - STANDARD:

wysokość: 105 cm  PU eko-skóra: czarny 730,89 zł ne�o
szerokość: 64 cm

 - Podstawa wykonana z chromowanego metalu głębokość: 49 cm 899 zł bru�o
 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 2 szt

wymiary paczki:

72 x 65 x 60 cm

waga bru�o 1 szt: 18,90 kg

3.  - Regulacja głębokości i wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja podłokietników (góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki) wysokość: 114,5-124 cm 844,72 zł ne�o
 - Regulacja wysokości oparcia dla kręgów lędźwiowych (8 cm) szerokość: 65 cm

 - Regulacja wysokości zagłówka (4,5 cm) głębokość: 42-49,5 cm 1039 zł bru�o
 - Oparcie i zagłówek tapicerowane siatką, konstrukcja w kolorze charcoal max obciążenie: 130 kg

 - Samoważący mechanizm odchylania SYNCHRON, blokada w kilku pozycjach

 - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji

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

wymiary paczki:

69,5 x 40 x 64,5 cm

waga bru�o 1 szt: 17 kg

4.  - Regulacja głębokości i wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja podłokietników (góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki) wysokość: 94,5-104 cm 795,93 zł ne�o
 - Regulacja wysokości oparcia dla kręgów lędźwiowych (8 cm) szerokość: 65 cm

 - Oparcie tapicerowane siatką, konstrukcja w kolorze charcoal głębokość: 42-49,5 cm 979 zł bru�o
 - Samoważący mechanizm odchylania SYNCHRON, blokada w kilku pozycjach max obciążenie: 130 kg

 - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

69,5 x 40 x 64,5 cm

waga bru�o 1 szt: 16,5 kg

5.  - Regulacja wysokości oparcia dla kręgów lędźwiowych (8 cm) Ogółem:  - STANDARD:

 - Oparcie tapicerowane siatką, konstrukcja w kolorze charcoal wysokość: 97 cm 714,63 zł ne�o
 - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową szerokość: 49,5 cm

 - Podstawa wykonana z lakierowanego metalu w kolorze czarnym głębokość: 59,5 cm 879 zł bru�o
 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

69,5 x 40 x 64,5 cm

waga bru�o 1 szt: 15 kg

OPIS

eko-skóra

CENA PLN

CENNIK "PROFESSIONAL 24" WAŻNY OD 01.04.2021 do 30.06.2021

FOTELE I KRZESŁA BIUROWE

MODEL

eko-skóra

ADELLA (C239-PU/HL)

ADELLA SKID (C231)

skóra naturalna

 - Podłokietniki wykonane z polerowanego aluminium, posiadają miękkie nakładki z eko-skóry

ANGGUN M (1198-B)

standardowa wersja

ANGGUN SKID (1191-B)

standardowa wersja

ANGGUN (1199-B)

standardowa wersja

tworzywo czarne, tapicerka 

siedziska: tkanina czarna  

BL418, tapicerka zagłówka i 

oparcia SM01 czarny

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 kolorów), 

oraz 3 kolory skóry naturalnej 

HL

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki SM (2 kolory - 

szary i niebieski)

tworzywo czarne, tapicerka 

siedziska: tkanina czarna  

BL418, tapicerka oparcia SM01 

czarny

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 kolorów), 

oraz 3 kolory skóry naturalnej 

HL

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki SM (2 kolory - 

szary i niebieski)

tworzywo czarne, tapicerka 

siedziska: tkanina czarna  

BL418, tapicerka oparcia SM01 

czarny

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 kolorów), 

oraz 3 kolory skóry naturalnej 

HL

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki SM (2 kolory - 

szary i niebieski)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                                                                              
70 zł ne�o - oparcie siatka                                    
21 zł ne�o - zagłówek siatka                                                    
43 zł ne�o - siedzisko tkanina BL
352 zł ne�o - siedzisko skóra HL  

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                                                                              
70 zł ne�o - oparcie siatka                                    
43 zł ne�o - siedzisko tkanina BL
352 zł ne�o - siedzisko skóra HL  

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                                                                              
70 zł ne�o - oparcie siatka                                    
43 zł ne�o - siedzisko tkanina BL
352 zł ne�o - siedzisko skóra HL  

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA
6.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD 1:

 - Mechanizm odchylania MULTIBLOCK wysokość: 118-126 cm 958,54 zł ne�o 
 - Oparcie, siedzisko i podłokietniki tworzą jedną zwartą całość, wykonaną z wysokiej szerokość: 63 cm

jakości tworzywa głębokość: 48 cm 1 179 zł bru�o
 - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną materiałową max obciążenie: 130 kg  - STANDARD 2:

 - Wykończenie fotela z białego lub czarnego tworzywa

 - Podstawa wykonana z polakierowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 1 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 1335-1:2004 87 x 65 x 39 cm

PN-EN 1335-2:2009 waga bru�o 1 szt: 18,10 kg

PN-EN 1335-3:2009

7.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD 1:

 - Mechanizm odchylania MULTIBLOCK wysokość: 98-106 cm 934,15 zł ne�o
 - Oparcie, siedzisko i podłokietniki tworzą jedną zwartą całość, wykonaną z wysokiej szerokość: 63 cm

jakości tworzywa głębokość: 48 cm 1149 zł bru�o
 - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną materiałową max obciążenie: 130 kg  - STANDARD 2:

 - Wykończenie fotela z białego lub czarnego tworzywa

 - Podstawa wykonana z polakierowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 2 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 1335-1:2004 82 x 66 x 39 cm

PN-EN 1335-2:2009 waga bru�o 1 szt: 17,10 kg

PN-EN 1335-3:2009

8.  - Oparcie, siedzisko i podłokietniki tworzą jedną zwartą całość, wykonaną z wysokiej Ogółem:  - STANDARD 1:

jakości tworzywa wysokość: 95 cm 657,72 zł ne�o
 - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną materiałową szerokość: 63 cm

 - Wykończenie fotela z białego lub czarnego tworzywa głębokość: 809 zł bru�o
 - Podstawa wykonana z wysokiej jakości lakierowanego metalu max obciążenie: 130 kg  - STANDARD 2:

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 1 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 16139:2013 87 x 65 x 39 cm

PN-EN 11728:2012 waga bru�o 1 szt: 14,10 kg

PN-EN 1022:2007

9.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD 1:

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON wysokość: 125-134 cm  PU eko-skóra: czarny 934,15 zł ne�o
 - Siedzisko i oparcie tapicerowane wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną szerokość: 63 cm

 - Podłokietniki wykonane z chromowanego metalu głębokość: 46 cm  - STANDARD 2: 1 149 zł bru�o 
 - Podłokietniki posiadają miękkie nakładki z eko-skóry lub skóry naturalnej max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonane z polerowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji 1 356,91 zł ne�o
ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki: 1 669 zł bru�o 
97 x 63 x 25 cm

waga bru�o 1 szt: 24 kg

ARES (S-629-PU/HL)

10.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulowane podłokietniki (góra-dół), wykonane z miękkiego tworzywa wysokość: 125-133 cm  czarny BL418 763,41 zł ne�o
 - Mechanizm odchylania SYNCHRON szerokość: 65 cm

 - Siedzisko i zagłówek tapicerowane tkaniną materiałową głębokość: 46 cm 939 zł bru�o
 - Oparcie tapicerowane siatką max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 -2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 97 x 63 x 25 cm

PN-EN 1335-1:2004 PN-EN 1728:2012/AC:2013 waga bru�o 1 szt: 23 kg

PN-EN 1335-2:2019 PN-EN 1022:2019

11.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD 1:

 - Regulowane podłokietniki (góra-dół) wykonane z miękkiego tworzywa wysokość: 125-133 cm 844,72 zł ne�o
 - Mechanizm odchylania SYNCHRON szerokość: 65 cm

 - Siedzisko i zagłówek tapicerowane wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną głębokość: 46 cm 1039 zł bru�o
 - Oparcie tapicerowane siatką max obciążenie: 130 kg  - STANDARD 2:

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji 1 137,40 zł ne�o

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki: 1 399 zł bru�o 
Krzesło spełnia normy 97 x 63 x 25 cm

PN-EN 1335-1:2004 PN-EN 1728:2012/AC:2013 waga bru�o 1 szt: 23 kg

PN-EN 1335-2:2019 PN-EN 1022:2019

12.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Mechanizm TILT wysokość: 90-103 cm 283,74 zł ne�o
 - Siedzisko tapicerowane tkaniną membranową szerokość: 59 cm

 - Oparcie tapicerowane siatką głębokość: 49 cm 349 zł bru�o
 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa 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 Mar�ndale'a wymiary paczki:

62 x 57 x 25 cm

waga bru�o 1 szt: 12,90 kg

APOLLO M (W-908)

APOLLO SKID (W-901)

Możliwość zmiany podstawy 

na 0009W, 0009S

Za dopłatą możliwość zmiany 

podstawy na 0009W, 0009S, 

0009P

tworzywo białe, tapicerka: 

tkanina BL418 (czarny)

ARES MESH (S-569)

ARES SOFT (S-569-PU/HL)

AWARD (W-120) 

czarny, siedzisko tapicerka: 

membrana PS, oparcie 

tapicerka: siatka MESH

 HL skóra naturalna: czarny, 

beżowy

Za dopłatą możliwość zmiany 

podstawy na 0009W, 0009S, 

0009P

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 kolorów)

skóra naturalna

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 kolorów)

Za dopłatą możliwość zmiany 

podstawy na 0009W, 0009S, 

0009P

standardowa wersja

standardowa wersja

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)

standardowa wersja

standardowa wersja

eko-skóra

 tworzywo czarne, tapicerka: 

tkanina BL417 (ciemny szary)

standardowa wersja

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki MESH-C i 

membrany PS (7 kolorów)

 HL skóra naturalna: czarny
skóra naturalna

 tworzywo czarne, tapicerka: 

tkanina BL417 (ciemny szary)

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 kolorów)

APOLLO (W-909)

CENA PLNMODEL OPIS

 PU eko-skóra: czarny, beżowy

Za dopłatą możliwość zmiany 

podstawy na 0009W, 0009S, 

0009P

eko-skóra

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową: 145 zł ne�o

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową: 112 zł ne�o

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:   112 zł ne�o

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
18 zł ne�o - jeden element 
(siedzisko lub oparcie),
36 zł ne�o - całość (siedzisko i 
oparcie)
Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową: 
98 zł ne�o - tkanina BL

Dopłata za zmianę podstawy na 
niestandardową:
100 zł ne�o

Dopłata za zmianę podstawy na 
niestandardową:
100 zł ne�o

Dopłata za zmianę podstawy na 
niestandardową:  190 zł ne�o

Dopłata za zmianę podstawy na 
niestandardową:  190 zł ne�o

Dopłata za zmianę podstawy na 
niestandardową:
100 zł ne�o

Strona 2



SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

13.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Mechanizm TILT wysokość: 103-111 cm 332,52 zł ne�o
 - Fotel tapicerowany tkaniną nylonową, membraną lub tkaniną materiałową LF szerokość: 62 cm

 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa głębokość: 46 cm 409 zł bru�o 
 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu max obciążenie: 130 kg

 - 2 Lata gwarancji

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Mar�ndale'a

Odporność tkaniny nylonowej na ścieranie - 70 000 cykli Mar�ndale'a

Odporność tkaniny materiałowj LF na ścieranie - 100 000 cykli Mar�ndale'a

Krzesło spełnia normy ilość w kartonie: 1 szt

PN-EN 1335-1:2004 wymiary paczki:

PN-EN 1335-2:2009 70 x 59 x 28 cm

PN-EN 1335-3:2009 waga bru�o 1 szt: 14,80 kg

PN-EN 1022:2007

14.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD 1:

 - Regulowane podłokietniki (Ad-18) wykonane z wysokiej jakości tworzywa wysokość: 103-111 cm  czarny, tkanina LF-26 405,69 zł ne�o
 - Mechanizm TILT szerokość: 62 cm

 - Fotel tapicerowany tkaniną membranową lub tkaniną materiałową LF głębokość: 46 cm 499 zł bru�o 
 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon) max obciążenie: 130 kg

 - 2 Lata gwarancji

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Mar�ndale'a

Odporność tkaniny materiałowj LF na ścieranie - 100 000 cykli Mar�ndale'a

Krzesło spełnia normy ilość w kartonie: 1 szt

PN-EN 1335-1:2004 wymiary paczki:

PN-EN 1335-2:2019 70 x 59 x 28 cm

PN-EN 1728:2012/AC:2013 waga bru�o 1 szt: 14,80 kg

PN-EN 1022:2019

15.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD 1:

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON wysokość: 111-121 cm  PU eko-skóra: czarny 1 356,91 zł ne�o
 - Siedzisko i oparcie tapicerowane wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną szerokość: 66 cm

 - Podstawa jezdna wykonane z polerowanego aluminium głębokość: 50 cm  - STANDARD 2: 1 669 zł bru�o
 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg  HL skóra naturalna: czarny

ilość w kartonie: 1 szt 2 113,01 zł ne�o
wymiary paczki:

86 x 70 x 52 cm 2 599 zł bru�o
waga bru�o 1 szt: 28,50 kg

BLOSSOM (S-579--PU/HL)

Ogółem:  - STANDARD:

 - Podstawa wykonana z chromowanego metalu wysokość: 101 cm  PU eko-skóra: czarny

 - 2 lata gwarancji szerokość: 66 cm

głębokość: 49 cm 1119 zł bru�o
max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

72 x 65 x 65 cm

waga bru�o 1 szt: 23,20 kg

BLOSSOM SKID (S-571)

17.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD 1:

 - Mechanizm odchylania TILT plus wysokość: 121-128 cm  PU eko-skóra: czarny

 - Siedzisko i oparcie tapicerowane wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną szerokość: 59 cm

 - Podłokietniki wykonane z chromowanego metalu głębokość: 49 cm  - STANDARD 2: 909 zł bru�o
 - Podłokietniki posiadają miękkie nakładki z eko-skóry lub skóry naturalnej max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji  HL skóra naturalna: czarny

ilość w kartonie: 2 szt 1 499 zł bru�o
wymiary paczki:

86 x 66 x 56 cm

waga bru�o 1 szt: 22,85 kg

BRANDO (C049-PU/HL)

18.  - Siedzisko i oparcie tapicerowane wysokiej jakości eko-skórą Ogółem:  - STANDARD:

 - Podstawa i podłokietniki wykonane z chromowanego metalu wysokość: 100 cm  PU eko-skóra: czarny

 - Podłokietniki posiadają miękkie nakładki z eko-skóry szerokość: 59 cm

 - 2 lata gwarancji głębokość: 49 cm 759 zł bru�o 
max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 2 szt

wymiary paczki:

72 x 65 x 60 cm

waga bru�o 1 szt: 22,85 kg

BRANDO SKID (C041)

19.  - Fotel obrotowy tapicerowany tkaniną materiałową Ogółem:  - STANDARD:

 - Postawa wykonana z lakierowanego na biało metalu wysokość: 88 cm tkanina MT: czarny

 - 2 lata gwarancji szerokość: 57 cm

głębokość: 45 cm 469 zł bru�o
max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

59 x 59 x 53 cm

waga bru�o 1 szt: 11,30 kg
BRAVA (2-155A)

 - Siedzisko i oparcie tapicerowane wysokiej jakości eko-skórą

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

16.

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny materialowej LF 

(5 kolorów) oraz membrany PS 

(7 kolorów)

OPIS

BLACK ON BLACK (W-93A)

standardowa wersja

eko-skóra

739,02 zł ne�o 

617,07 zł ne�o 

381,30 zł ne�o 

909,76 zł ne�o

Za dopłatą dostępne inne 

kolory membrany PS (7 

kolorów) oraz tkaniny 

materialowej LF (6 kolorów)

eko-skóra

MODEL

Możliwość zmiany podstawy 

na 0009W, 0009S

czarny NL - tkanina nylonowa

skóra naturalna

Za dopłatą możliwość zmiany 

podstawy na 0009W, 0009S, 

0009P

eko-skóra

skóra naturalna

eko-skóra

standardowa wersja

standardowa wersja

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny MT (3 kolory)

1 218,70 zł ne�o

CENA PLN
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
PS:
18 zł ne�o - jeden element 
(siedzisko lub oparcie),
36 zł ne�o - całość (siedzisko i 
oparcie) 
LF: 
33 zł ne�o - jeden element                                                
66 zł ne�o - całość

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

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

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę podstawy na 
niestandardową:  120 zł ne�o

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
LF: 
33 zł ne�o - jeden element  
(siedzisko lub oparcie),                                              
66 zł ne�o - całość siedzisko i 
oparcie) 
PS:
18 zł ne�o - jeden element 
(siedzisko lub oparcie),
36 zł ne�o - całość (siedzisko i 
oparcie) 

Dopłata za zmianę podstawy na 
niestandardową:   100 zł ne�o
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA
20.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

  - Mechanizm TILT wysokość: 88-96 cm tkanina MT: czarny 397,56 zł ne�o 
 - Fotel obrotowy tapicerowany tkaniną materiałową szerokość: 57 cm

 - Postawa wykonana z lakierowanego na czarno metalu głębokość: 45 cm 489 zł bru�o
 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

59 x 59 x 53 cm

waga bru�o 1 szt: 11,30 kg

BRAVO (2-155)
21.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD 1:

 - Mechanizm odchylania TILT plus wysokość: 121-128 cm 1072,36 zł ne�o 
 - Siedzisko i oparcie tapicerowane wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną szerokość: 64 cm

 - Podłokietniki wykonane z chromowanego metalu głębokość: 67 cm 1 319 zł bru�o
 - Podłokietniki posiadają miękkie nakładki z eko-skóry lub skóry naturalnej max obciążenie: 130 kg
 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji  - STANDARD 2:

ilość w kartonie: 1 szt 1 543,90 zł ne�o
wymiary paczki:
105 x 65 x 62 cm 1 899 zł bru�o
waga bru�o 1 szt: 25,70 kg

CELIO (C169-PU/HL)

22.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulowane podłokietniki (góra-dół) wysokość: czarny 747,15 zł ne�o
 - Mechanizm odchylania SYNCHRON szerokość: 
 - Oparcie i zagłówek tapicerowane siatką głębokość: 919 zł bru�o
 - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt
wymiary paczki:

waga bru�o 1 szt: 

ELEGANCE (CM-B263AS-1)

23.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:
 - Regulowane podłokietniki wykonane z tworzywa z miękką nakładką PU wysokość: 119-134 cm 690,24 zł ne�o 
 - Mechanizm odchylania SYNCHRON szerokość: 58 cm

 - Oparcie i zagłówek tapicerowane siatką głębokość: 62 cm 849 zł bru�o 
 - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową max obciążenie: 130 kg
 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji

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

wymiary paczki:
Krzesło spełnia normy 68 x 34 x 64 cm

PN-EN 1335-1:2004 PN-EN 1335-3:2009 waga bru�o 1 szt: 18 kg

ERGONIC (1506H) PN-EN 1335-2:2009 PN-EN 1022:2007
24.  - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  wysokość: 113-125 cm tapicerka: czarna siatka 1 348,78 zł ne�o 
 - Regulowana wysokość oparcia i zagłówka szerokość: 69-72 cm

 - Mechanizm samoważący SYNCHRON głębokość: 43-47 cm 1 659 zł bru�o 
 - Zagłówek, oparcie i siedzisko tapicerowane siatką max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium 

 - 2 lata gwarancji

Krzesło spełnia normy ilość w kartonie: 1 szt

PN-EN 1335-1:2004 wymiary paczki:

PN-EN 1335-2:2019 75x 71 x 42 cm
PN-EN 1728:2012/AC:2013 waga bru�o 1 szt: 25,50 kg

ERGOTECH ( CM-B137A) PN-EN 1022:2019

25.  - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  wysokość: 113-125 cm tapicerka: czarna siatka 1243,09 zł ne�o 
 - Regulowana wysokość oparcia i zagłówka szerokość: 69-72 cm

 - Mechanizm samoważący SYNCHRON głębokość: 43-47 cm 1 529 zł bru�o 
 - Zagłówek, oparcie i siedzisko tapicerowane siatką max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji

Krzesło spełnia normy ilość w kartonie: 1 szt

PN-EN 1335-1:2004 wymiary paczki:

PN-EN 1335-2:2019 70 x 68 x 42 cm

PN-EN 1728:2012/AC:2013 waga bru�o 1 szt: 25 kg
ERGOTECH ( CM-B137A-4) PN-EN 1022:2019

26.  - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  wysokość: 113-125 cm tapicerka: biała siatka 1 454,47 zł ne�o 
 - Regulowana wysokość oparcia i zagłówka szerokość: 69-72 cm

 - Mechanizm samoważący SYNCHRON głębokość: 43-47 cm 1 789 zł bru�o 
 - Zagłówek, oparcie i siedzisko tapicerowane siatką max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - Fotel wyposażony jest w miękkie kółka do twardych powierzchni
 - 2 lata gwarancji

Krzesło spełnia normy ilość w kartonie: 1 szt
PN-EN 1335-1:2004 wymiary paczki:

PN-EN 1335-2:2019 70 x 68 x 42 cm

PN-EN 1728:2012/AC:2013 waga bru�o 1 szt: 25 kg
ERGOTECH ( CM-B137AW-4) PN-EN 1022:2019

MODEL OPIS

czarny, siedzisko BL, oparcie i 

zagłówek MESH

Za dopłatą możliwość zmiany 

podstawy na 0009W, 0009S, 

0009P

standardowa wersja

NOWOŚĆ !
standardowa wersja

standardowa wersja

standardowa wersja

standardowa wersja

standardowa wersja

eko-skóra

 - PU eko-skóra: czarny, beżowy

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny MT (3 kolory)

 - HL skóra naturalna: czarny, 

biały

CENA PLN

skóra naturalna

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

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę podstawy na 
niestandardową:  190 zł ne�o
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27.  - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  wysokość: 111-123 cm tapicerka: czarna siatka 2 828,46 zł ne�o 
 - Regulowana wysokość oparcia i zagłówka szerokość: 53-65 cm

 - Mechanizm samoważący SYNCHRON głębokość: 36-44 cm 3 479 zł bru�o 
 - Zagłówek, oparcie i siedzisko tapicerowane siatką max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z lakierowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji

 - Wysyłany fotel jest zmontowany, gotowy do użytkowania

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

84 x 71 x 92 cm

waga bru�o 1 szt: 37,30 kg

ERGOTHRONE (CM-B37A-3) WYSYŁKA NA PALECIE

28.  - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  wysokość: 111-123 cm tapicerka: czarna siatka 3 007,32 zł ne�o 
 - Regulowana wysokość oparcia i zagłówka szerokość: 53-65 cm

 - Mechanizm samoważący SYNCHRON głębokość: 36-44 cm 3 699 zł bru�o 
 - Zagłówek, oparcie i siedzisko tapicerowane siatką max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z lakierowanego aluminium

 - Fotel wyposażony w wygodny podnóżek (maksymalne obciążenie podnóżka do 45 kg)

 - 2 lata gwarancji

 - Wysyłany fotel jest zmontowany, gotowy do użytkowania ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

84 x 71 x 92 cm

waga bru�o 1 szt: 39,10 kg

WYSYŁKA NA PALECIE

29.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulowane podłokietniki wykonane z tworzywa z miękką nakładką PU wysokość: 110-125 cm 486,99 zł ne�o 
 - Mechanizm odchylania SYNCHRON szerokość: 62 cm

 - Oparcie i zagłówek tapicerowane siatką głębokość: 65 cm 599 zł bru�o 
 - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

Krzesło spełnia normy ilość w kartonie: 1 szt

PN-EN 1335-1:2004 wymiary paczki:

PN-EN 1335-2:2009 64 x 29 x 61 cm

PN-EN 1335-3:2009 waga bru�o 1 szt: 15 kg

ESTA (FS02-1H) PN-EN 1022:2007

30.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Podłokietniki posiadają regulację szerokości  i wysokości wysokość: 108-126 cm 682,11 zł ne�o 
 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych szerokość: 60 cm

 - Regulacja wysokości i kąta pochylania zagłówka głębokość: 49 cm 839 zł bru�o 
 - Mechanizm odchylania SYNCHRON max obciążenie: 130 kg

 - Oparcie, zagłówek tapicerowane siatką, siedzisko membraną

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji 

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 64 x 59 x 32 cm

PN-EN 1335-1:2004 PN-EN 1335-3:2009 waga bru�o 1 szt: 21 kg

EXPANDER (W-94) PN-EN 1335-2:2009 PN-EN 1022:2007

31.  - Regulacja wysokości siedziska i zagłówka Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulowane podłokietniki (góra-dół) wykonane z tworzywa z miękką nakładką PU wysokość: 115-124 cm 478,86 zł ne�o 
 - Mechanizm odchylania TILT szerokość: 50 cm

 - Oparcie i zagłówek tapicerowane siatką głębokość: 63 cm 589 zł bru�o 
 - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 62 x 28 x 66 cm

PN-EN 1335-1:2004 PN-EN 1728:2012/AC:2013 waga bru�o 1 szt: 22,1 kg

EXPLORE (W-175C) PN-EN 1335-2:2019 PN-EN 1022:2019

32.  - Regulowane podłokietniki, wykonane z miękkiego tworzywa Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja wysokości zagłówka wysokość: 118-136 cm 1088,62 zł ne�o
 - Regulacja głębokość siedziska szerokość: 70 cm

 - Mechanizm samoważący SYNCHRON głębokość: 60 cm 1 339 zł bru�o 
 - Oparcie oraz zagłówek tapicerowane siatką max obciążenie: 130 kg

 - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 1 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 1335-1:2004 70 x 65 x 40 cm

PN-EN 1335-2:2009 waga bru�o 1 szt: 22 kg

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

standardowa wersja

standardowa wersja

OPIS CENA PLN

ERGOTHRONE Z PODNÓŻKIEM         

( CM-B37A-3-B37)

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny siedziska BL (17 

kolorów) lub skóry naturalnej 

HL czarny, brązowy lub biały

MODEL

Możliwość zmiany podstawy 

na 0009W, 0009S

czarny, siedzisko tapicerka: 

membrana PS, zagłówek i 

oparcie tapicerka: siatka MESH

 czarny, siedzisko tapicerka: 

tkanina BL418, oparcie i 

zagłowek: siatka

 czarny, siedzisko BL, oparcie i 

zagłówek MESH

 czarny, siedzisko BL, oparcie i 

zagłówek MESH

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki MESH-C i 

membrany PS (7 kolorów)

standardowa wersja

standardowa wersja

standardowa wersja

standardowa wersja

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową: 
18 zł ne�o - jeden element 
(siedzisko, oparcie lub zagłówek),
54 zł ne�o - całość (siedzisko, oparcie 
i zagłówek)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                                                                              
43 zł ne�o (siedzisko)                                           
352 zł ne�o skóra naturalna 

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę podstawy na 
niestandardową:  100 zł ne�o
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33.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Mechanizm TILT wysokość: 109-117 cm 381,30 zł ne�o
 - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową szerokość: 58 cm

 - Oparcie tapicerowane siatką i tkaniną materiałową głębokość: 60 cm 469 zł bru�o 
 - Podłokietniki wykonane z metalu polakierowane na biało max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna z metalu polakierowanego na biało

 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 1335-1:2004 71 x 59 x 24 cm

PN-EN 1335-2:2009 waga bru�o 1 szt: 14,90 kg

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

34.  - Regulacja wysokości siedziska oraz zagłówka Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulowane podłokietniki 3D wysokość: 112,5-126 cm 942,28 zł ne�o
 - Regulacja głębokości siedziska szerokość: 67 cm

 - Regulowana głębokość oparcie dla kręgów lędźwiowych głębokość: 43,5-50,5 cm 1159 zł bru�o 
 - Samoważący mechanizm odchylania SYNCHRON max obciążenie: 130 kg  - STANDARD 2:

 - Oparcie tapicerowane siatką SM 

 - Siedzisko i zagłówek tapicerowane tkaniną materiałową 

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 85 x 32 x 65 cm

PN-EN 1335-1:2004 PN-EN 1728:2012/AC:2013 waga bru�o 1 szt: 20kg

FULKRUM (P069) PN-EN 1335-2:2019 PN-EN 1022:2019

35.  - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  wysokość: 114-131 cm 1 348,78 zł ne�o 
 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych szerokość: 70 cm

 - Regulacja wysokości zagłówka głębokość: 73 cm 1 659 zł bru�o 
 - Mechanizm samoważący SYNCHRON max obciążenie: 130 kg

 - Zagłówek, oparcie i siedzisko tapicerowane siatką

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium 

 - 2 lata gwarancji

Krzesło spełnia normy: ilość w kartonie: 1 szt

PN-EN 1335-1:2004 wymiary paczki:

PN-EN 1335-2:2009 74 x 68 x 40 cm

PN-EN 1335-3:2009 waga bru�o 1 szt: 23,20 kg

HERO (ZM-6661-W-NWH) PN-EN 1022:2007

36.  - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  wysokość: 114-131 cm 1 348,78 zł ne�o 
 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych szerokość: 70 cm

 - Regulacja wysokości zagłówka głębokość: 73 cm 1 659 zł bru�o 
 - Mechanizm samoważący SYNCHRON max obciążenie: 130 kg

 - Zagłówek, oparcie i siedzisko tapicerowane siatką

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium 

 - 2 lata gwarancji

Krzesło spełnia normy: ilość w kartonie: 1 szt

PN-EN 1335-1:2004 wymiary paczki:

PN-EN 1335-2:2009 74 x 68 x 40 cm

PN-EN 1335-3:2009 waga bru�o 1 szt: 23,20 kg

HERO ( ZM-6661-B-NWH) PN-EN 1022:2007

37.  - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  wysokość: 114-131 cm 1 210,57 zł ne�o
 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych szerokość: 70 cm

 - Regulacja wysokości zagłówka głębokość: 73 cm 1 489 zł bru�o 
 - Mechanizm samoważący SYNCHRON max obciążenie: 130 kg

 - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową

 - Zagłówek i oparcie tapicerowane siatką

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium 

 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy: 74 x 68 x 40 cm

PN-EN 1335-1:2004 PN-EN 1335-3:2009 waga bru�o 1 szt: 23,20 kg

HERO (ZM-6661-W-BLH) PN-EN 1335-2:2009 PN-EN 1022:2007

38.  - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  wysokość: 114-131 cm 1 210,57 zł ne�o
 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych szerokość: 70 cm

 - Regulacja wysokości zagłówka głębokość: 73 cm 1 489 zł bru�o 
 - Mechanizm samoważący SYNCHRON max obciążenie: 130 kg

 - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową

 - Zagłówek i oparcie tapicerowane siatką

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium 

 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy: 74 x 68 x 40 cm

PN-EN 1335-1:2004 PN-EN 1335-3:2009 waga bru�o 1 szt: 23,20 kg

HERO ( ZM-6661-B-BLH) PN-EN 1335-2:2009 PN-EN 1022:2007

tworzywo białe, tapicerka: 

NWH-8 (siatka szara)

standardowa wersja

standardowa wersja

standardowa wersja

siedzisko i zagłówek tapicerka: 

tkanina BL418, oparcie: siatka 

SM02 szara

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny siedziska BL (17 

kolorów) lub skóry naturalnej 

HL czarny, brązowy lub biały, 

oraz 2 kolory siatki SM szary i 

niebieski

CENA PLN

tworzywo białe, tapicerka: 

tkanina BLH-8 (szary), siatka 

NWH-8 (siatka szara)

tworzywo czarne, tapicerka: 

tkanina BLH-4 (czarny), siatka 

NWH-4 (siatka czarna)

standardowa wersja

tworzywo czarne, tapicerka: 

siatka NWH-4 (siatka czarna) 

MODEL OPIS

czarny, siedzisko tapicerka: MT-

4, oparcie tapicerka: MT-4 + 

siatka

czarny, siedzisko i zagłówek 

tapicerka: tkanina BL418, 

oparcie: siatka SM01 czarna

Za dopłatą dostępne inne 

kolory MT ( 2 kolory - 

czerwony, szary)

standardowa wersja

standardowa wersja

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
33 zł ne�o - całość (siedzisko i 
oparcie)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                                                                              
70 zł ne�o - oparcie siatka                                    
30 zł ne�o - zagłówek tkanina BL                                                    
43 zł ne�o - siedzisko tkanina BL
176 zł ne�o - zagłówek skóra HL
352 zł ne�o - siedzisko skóra HL  
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA
39.  - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  wysokość: 114-131 cm 1 218,70 zł ne�o
 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych szerokość: 70 cm

 - Regulacja wysokości zagłówka głębokość: 73 cm 1 499 zł bru�o 
 - Mechanizm samoważący SYNCHRON max obciążenie: 130 kg

 - Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane tkaniną materiałową

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium 

 - 2 lata gwarancji

 - Koszty wysyłki: W1 (20 zł ne�o/1 paczka) ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy: 74 x 68 x 40 cm

PN-EN 1335-1:2004 PN-EN 1335-3:2009 waga bru�o 1 szt: 23,20 kg

HERO (ZM-6661-W) PN-EN 1335-2:2009 PN-EN 1022:2007

40.  - Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska  wysokość: 114-131 cm 1 218,70 zł ne�o
 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych szerokość: 70 cm

 - Regulacja wysokości zagłówka głębokość: 73 cm 1 499 zł bru�o 
 - Mechanizm samoważący SYNCHRON max obciążenie: 130 kg

 - Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane tkaniną materiałową

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium 

 - 2 lata gwarancji

 - Koszty wysyłki: W1 (20 zł ne�o/1 paczka) ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy: 74 x 68 x 40 cm

PN-EN 1335-1:2004 PN-EN 1335-3:2009 waga bru�o 1 szt: 23,20 kg

HERO (ZM-6661-B) PN-EN 1335-2:2009 PN-EN 1022:2007

41.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Mechanizm Mul�block wysokość: 3 739,02 zł ne�o 
 - Konstrukcja podłokietników oraz oparcia wykonana z lakierowanego litego drewna szerokość: 

 - Oparcie i siedzisko tapicerowane skórą naturalną HL głębokość: 4 599 zł bru�o 

 - Podstawa jezdna wykonana ze szczotkowanej stali max obciążenie: 

 - 2 lata gwarancji

 - Wysyłany fotel jest zmontowany, gotowy do użytkowania 1 szt. - 2 paczki

117 x 63 x 72 cm

 - Koszty wysyłki: W3 (130 zł ne�o/1 paleta) waga bru�o 1 szt: 41 kg

75 x 16 x 73 cm

waga bru�o 1 szt: 8 kg

LORD (CM-B63AS) WYSYŁKA NA PALECIE

42.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Mechanizm TILT wysokość: 88-96 cm czarny, MT-4 259,35 zł ne�o 
 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa szerokość: 58 cm

 - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną materiałową głębokość: 44 cm 319 zł bru�o 
 - Wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej zapewniające prawidłową postawę max obciążenie: 100 kg

 - Wyprofilowane siedzisko

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - Maksymalne obciążenie 100 kg ilość w kartonie: 1 szt

 - 2 lata gwarancji wymiary paczki:

58 x 55 x 23 cm

 - Koszty wysyłki: W1 (20 zł ne�o/1 paczka) waga bru�o 1 szt: 11,1 kg

MILLO (W-157-1)

43.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Mechanizm TILT wysokość: 92-100 cm 308,13 zł ne�o
 - Siedzisko tapicerowane tkaniną membranową szerokość: 62 cm

 - Oparcie tapicerowane siatką głębokość: 49 cm 379 zł bru�o
 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z chromowanego metalu

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Mar�ndale'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 bru�o 1 szt: 13 kg

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

44.  - Siedzisko tapicerowane tkaniną membranową Ogółem:  - STANDARD:

 - Oparcie tapicerowane siatką wysokość: 92 cm 275,61 zł ne�o 
 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa szerokość: 62 cm

 - Podstawa wykonana z chromowanego metalu głębokość: 50 cm 339 zł bru�o
 -2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 1 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 16139:2013 58 x 52 x 28 cm

PN-EN 1728:2012 waga bru�o 1 szt: 11,1 kg

MOBI SKID (W-953) PN-EN 1022:2007

45.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Mechanizm TILT wysokość: 107-115 cm 340, 65 zł ne�o
 - Siedzisko tapicerowane tkaniną membranową szerokość: 62 cm

 - Oparcie tapicerowane siatką głębokość: 49 cm 419 zł bru�o 
 - Zagłówek tapicerowany eko-skórą max obciążenie: 130 kg

 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa

 - Podstawa jezdna wykonana z chromowanego metalu

 -2 lata gwarancji

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 1 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 1335-1:2004 72 x 60 x 27 cm

PN-EN 1335-2:2009 waga bru�o 1 szt: 13,3 kg

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

Za dopłatą możliwość zmiany 

podłokietników na 

regulowane AD-18

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki MESH-C i 

membrany PS (7 kolorów)

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny SM (6 kolorów)

 - HL skóra naturalna: brązowy

standardowa wersja

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki MESH-C i 

membrany PS (7 kolorów)

czarny, siedzisko tapicerka: 

membrana PS, oparcie 

tapicerka: siatka MESH 

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny SM (6 kolorów)

MODEL OPIS

standardowa wersja

NOWOŚĆ !

tworzywo białe, tapicerka: 

tkanina SM szara

tworzywo czarne, tapicerka: 

tkanina SM czarna

czarny, siedzisko tapicerka: 

membrana PS, oparcie 

tapicerka: siatka MESH 

CENA PLN

standardowa wersja

standardowa wersja

czarny, siedzisko tapicerka: 

membrana PS, oparcie 

tapicerka: siatka MESH 

Za dopłatą możliwość zmiany 

podłokietników na 

regulowane AD-18

standardowa wersja

standardowa wersja

standardowa wersja

Za dopłatą możliwość zmiany 

podłokietników na 

regulowane AD-18

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki MESH-C i 

membrany PS (7 kolorów)

Za dopłatą dostępne inne 

kolory MT (2 kolory)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
18 zł ne�o - jeden element (siedzisko 
lub oparcie),
36 zł ne�o - całość (siedzisko i 
oparcie)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
79 zł ne�o - całość

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
79 zł ne�o - całość

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

Dopłata za zmianę podłokietników na 
regulowane:  48 zł ne�o

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
18 zł ne�o - jeden element (siedzisko 
lub oparcie),
36 zł ne�o - całość (siedzisko i 
oparcie)

Dopłata za zmianę podłokietników na 
regulowane:  48 zł ne�o
Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
18 zł ne�o - jeden element (siedzisko 
lub oparcie),
36 zł ne�o - całość (siedzisko i 
oparcie)

Dopłata za zmianę podłokietników na 
regulowane:  48 zł ne�o

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA
46.  - Regulacja wysokości siedziska i zagłówka Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulowane podłokietniki, wykonane z tworzywa wysokość: 124-140 cm 877,24 zł ne�o
 - Mechanizm odchylania MULTIBLOCK szerokość: 64 cm

 - Oparcie oraz zagłówek tapicerowane siatką głębokość: 48 cm 1 079 zł bru�o 
 - Oparcie dla kręgów lędźwiowych max obciążenie: 130 kg

 - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

70 x 65 x 40 cm

waga bru�o 1 szt: 22 kg

NEZ (W-879K)

47.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulowana wysokość oparcia dla kręgów lędźwiowych wysokość: 114-124 cm 373,17 zł ne�o 
 - Mechanizm TILT szerokość: 64 cm

 - Oparcie tapicerowane siatką głębokość: 50 cm 459 zł bru�o 
max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z chromowanego metalu

 - 2  lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Mar�ndale'a wymiary paczki:

64 x 62 x 25 cm

waga bru�o 1 szt: 16 kg

OVERCROSS (W-62)

48.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Mechanizm TILT wysokość: 97-107 cm czarny 308,13 zł ne�o
 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa szerokość: 58 cm

 - Oparcie tapicerowane siatką głębokość: 59 cm 379 zł bru�o 
 - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki: 

61 x 61 x 31 cm

waga bru�o 1 szt:  11 kg

PLAY (858-4)

49.  - Regulacja wysokości siedziska i zagłówka Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacje fotela za pomocą przycisków umieszczonych w podłokietnikach wysokość: 118,5 - 134,5 cm FL skóra naturalna: czarny 3 877,24 zł ne�o 
 - Mechanizm samoważący SYNCHRON szerokość: 79 cm

 - Fotel w całości tapicerowany skórą naturalną (full leather) głębokość: 44 cm  - STANDARD 2: 4 769 zł bru�o 
 - Nakładki na podłokietnikach wykonane z lakierowanego litego drewna max obciążenie: 130 kg FL skóra naturalna: biały

 - Podstawa jezdna wykonana z chromowanego aluminium

 - 3 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

106 x 83 x 60 cm

waga bru�o 1 szt: 35 kg

REGENT (689B-FL-4) WYSYŁKA NA PALECIE

50.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacje fotela za pomocą przycisków umieszczonych w podłokietnikach wysokość: 96 -104 cm FL skóra naturalna: czarny 3 495,12 zł ne�o 
 - Mechanizm samoważący SYNCHRON szerokość: 79 cm

 - Fotel w całości tapicerowany skórą naturalną (full leather) głębokość: 45 cm  - STANDARD 2: 4 299 zł bru�o 
 - Nakładki na podłokietnikach wykonane z lakierowanego litego drewna max obciążenie: 130 kg FL skóra naturalna: biały

 - Podstawa jezdna wykonana z chromowanego aluminium

 - 3 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

91 x 83 x 60 cm

waga bru�o 1 szt: 32 kg

REGENT LOW (687B-FL-4) WYSYŁKA NA PALECIE

51.  - Regulacja głębokości i wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD 1:

 - Regulacja podłokietników (góra-dół, wychylenie na boki) wysokość: 100-113 cm 1 625,20 zł ne�o 
szerokość: 68 cm

głębokość: 41-45,5 cm 1 999 zł bru�o 
 - Mechanizm odchylania SYNCHRON, blokada w kilku pozycjach max obciążenie: 130 kg  - STANDARD 2:

 - Podstawa jezdna wykonana z lakierowanego aluminium (w kolorze czarnym lub srebrnym)

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt  - STANDARD 3:

wymiary paczki:

68 x 42 x 76 cm

REYA (1228) waga bru�o 1 szt: 19 kg

52.  - Nowoczesny, mobilny fotel obrotowy Ogółem:  - STANDARD:

 - Oparcie wykonanie z mocnego tworzywa, zapewnia odpowiednią wentylację wysokość: 87 cm 1 129,27 zł ne�o 
 - Siedzisko wykonane z tkaniny materiałowej szerokość: 58 cm

 - Koszyk w podstawie o pojemności 30 litrów zapewnia przestrzeń na rzeczy użytkownika głębokość: 83,2 cm 1 389 zł bru�o 
max obciążenie: 130 kg

 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

61 x 70 x 46 cm

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a waga bru�o 1 szt: 16 kg

ROVER 2 (924G)

NOWOŚĆ !

Za dopłatą możliwość zmiany 

podstawy na 0009W, 0009S, 

0009P

standardowa wersja

skóra naturalna

MODEL

 - Siedzisko, oparcie lędźwiowe, podłokietniki i zagłówek tapicerowane tkaniną membranową

czarny, siedzisko i zagłówek 

tapicerka: membrana PS, 

oparcie tapicerka: siatka MESH

czarny, siedzisko tapicerka: 

tkanina BL418, oparcie i 

zagłówek tapicerka: siatka 

MESH

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki MESH-M (5 

kolorów) i tkaniny BL (17 

kolorów)

Za dopłatą dostępne inne 

kolory membrany PS (7 

kolorów)

standardowa wersja

 - Rover został zaprojektowany aby mógł być adaptowany w miejscach o ograniczonej przestrzeni

 - Podstawka do pisania, rozmiar A3 z możliwością obrotu 360°, miejsce na tablet lub urządzenie 

mobilne

OPIS

 - tworzywo białe, tapicerka: 

TPE-8 szary elastomer

 - Innowacyjne siedzisko z wewnętrznym układem sprężyn spiralnych, tapicerowane 

wielowarstwową siatką

 - Oparcie i siedzisko tapicerowane siatką lub elastomerem, konstrukcja z tworzywa w kolorze 

białym lub czarnym

standardowa wersja

tworzywo szare, tapicerka 

siedziska: tkanina czarna  BL418

CENA PLN

 - tworzywo białe, tapicerka: 

RS02 szara

tworzywo czarne, tapicerka: 

RS01 czarna

standardowa wersja

standardowa wersja

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 kolorów) 

skóra naturalna

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
19 zł ne�o - zagłówek
39 zł ne�o - oparcie                                                     
64 zł ne�o - siedzisko

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
18 zł ne�o - jeden element (siedzisko 
lub zagłówek),
36 zł ne�o - siedzisko i zagłówek

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę podstawy na 
niestandardową:  190 zł ne�o

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową BL:
26 zł ne�o - siedzisko

handlowca
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53. Ogółem:  - STANDARD:

wysokość: 119,-131,5 cm 901,63 zł ne�o 
 - Regulacja podłokietników (góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki) szerokość: 64 cm

 - Regulacja wysokości zagłówka (4,5 cm) głębokość: 40,5-47 cm 1109 zł bru�o 
max obciążenie: 130 kg

 - Oparcie dla kręgów lędźwiowych

 - Oparcie i zagłówek tapicerowane siatką, konstrukcja w kolorze charcoal

 - Mechanizm asynchroniczny, pozwalający na niezależną regulację oparcia i siedziska

 - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy: 77 x 66 x 50 cm

PN-EN 1335-1:2004 PN-EN 1728:2012/AC:2013 waga bru�o 1 szt: 24 kg

SAGA PLUS (1219-B) PN-EN 1335-2:2019 PN-EN 1022:2019

54. Ogółem:  - STANDARD:

wysokość: 98-110 cm 860,98 zł ne�o 
 - Regulacja podłokietników (góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki) szerokość: 64 cm

głębokość: 40,5-47 cm 1059 zł bru�o 
max obciążenie: 130 kg

 - Oparcie dla kręgów lędźwiowych

 - Oparcie tapicerowane siatką, konstrukcja w kolorze charcoal

 - Mechanizm asynchroniczny, pozwalający na niezależną regulację oparcia i siedziska

 - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy: 77 x 66 x 50 cm

PN-EN 1335-1:2004 PN-EN 1728:2012/AC:2013 waga bru�o 1 szt: 23,5 kg

SAGA PLUS M (1218-B) PN-EN 1335-2:2019 PN-EN 1022:2019

55.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD 1:

 - Regulowane podłokietniki 3D wysokość: 113-123 cm PU eko-skóra: czarny 1 121,14 zł ne�o 
 - Mechanizm odchylania SYNCHRON szerokość: 70 cm

 - Siedzisko i oparcie tapicerowane wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną głębokość: 52 cm  - STANDARD 2: 1 379 zł bru�o
 - Podłokietniki wykonane z miękkiego i przyjemnego w dotyku tworzywa. max obciążenie: 130 kg HL skóra naturalna: czarny

 - Podstawa jezdna wykonane z polerowanego aluminium

 - 2 lata gwarancji 1 560,16 ne�o 
ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki: 1 919 zł bru�o
90 x 65 x 40 cm

waga bru�o 1 szt: 28  kg

SAIL (S-499-PU/HL)

56.  - Regulacja wysokości zagłówka Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja wysokości siedziska wysokość: 113-124 cm czarny, BL418 779,67 zł ne�o
 - Regulacja głębokości siedziska szerokość: 69 cm

 - Regulacja wysokości podłokietników głębokość: 48-51,5 cm 959 zł bru�o
 - Mechanizm odchylania SYNCHRON max obciążenie: 130 kg

 - Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową 

 - Podłokietniki wykonane z tworzywa z miękką nakładką PU

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy: 71 x 63 x 35 cm

PN-EN 1335-1:2004 PN-EN 1728:2012/AC:2013 waga bru�o 1 szt: 19 kg

SHELL (KB02-1H) PN-EN 1335-2:2019 PN-EN 1022:2019

57.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja głębokości siedziska wysokość: 96-107 cm czarny, BL418 739,02 zł ne�o
 - Regulacja wysokości podłokietników szerokość: 69 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość: 48-51,5 cm 909 zł bru�o
 - Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową max obciążenie: 130 kg

 - Podłokietniki wykonane z tworzywa z miękką nakładką PU

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy: 71 x 63 x 35 cm

PN-EN 1335-1:2004 PN-EN 1728:2012/AC:2013 waga bru�o 1 szt: 18 kg

SHELL LOW PN-EN 1335-2:2019 PN-EN 1022:2019

58.  - Regulacja wysokości oparcia dla kręgów lędźwiowych wysokość: 118-128 cm 1 389,43 zł ne�o 
 - Podłokietniki wykonane z tworzywa z nakładką posiadają regulację wysokości szerokość: 70 cm

 - Mechanizm samoważący SYNCHRON głębokość: 44-50 cm 1 709 zł bru�o
 - Zagłówek i oparcie tapicerowane siatką max obciążenie: 130 kg  - STANDARD 2:

 - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową lub skórą naturalną

 - Podstawa wykonana z polerowanego aluminium

 - 3 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

Krzesło spełnia normy ilość w kartonie: 1 szt

PN-EN 1335-1:2004 wymiary paczki:

PN-EN 1335-2:2009 73 x 66 x 41 cm

PN-EN 1335-3:2009 waga bru�o 1 szt: 19 kg

SPINELLY (999B/999W) PN-EN 1022:2007

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny siedziska BL (17 

kolorów) lub skóry naturalnej 

HL czarny, brązowy lub biały

tworzywo czarne, tapicerka 

siedziska: tkanina czarna  

BL418, tapicerka oparcia SM01 

czarny

standardowa wersja

OPIS

eko-skóra

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki SM (2 kolory - 

szary i niebieski)

CENA PLN

standardowa wersja

Możliwość zmiany podstawy 

na 0009W, 0009S

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 kolorów) 

Możliwość zmiany podstawy 

na 0009W, 0009S

tworzywo czarne, tapicerka: 

siatka szara, tkanina czarna 

BL418

standardowa wersja

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki SM (2 kolory - 

szary i niebieski)

standardowa wersja
MODEL

skóra naturalna

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 kolorów) 

tworzywo czarne, tapicerka 

siedziska: tkanina czarna  

BL418, tapicerka zagłówka i 

oparcia SM01 czarny

 - Regulacja głębokości i wysokości siedziska, możliwość pochylenia siedziska do przodu (kąt 

ujemny)

 - Regulacja wysokości oparcia.(7,5 cm), możliwość pochylenia oparcia do przodu (kąt ujemny)

 - tworzywo białe, tapicerka: 

siatka szara, tkanina czarna 

BL418

 - Regulacja głębokości i wysokości siedziska, możliwość pochylenia siedziska do przodu (kąt 

ujemny)

 - Regulacja wysokości oparcia.(7,5 cm), możliwość pochylenia oparcia do przodu (kąt ujemny)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
43 zł ne�o  tkanina BL  
352 zł ne�o skóra naturalna 

Dopłata za zmianę podstawy na 
niestandardową:  100 zł ne�o

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę podstawy na 
niestandardową:  100 zł ne�o

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                                                                              
70 zł ne�o - oparcie siatka                                    
21 zł ne�o - zagłówek siatka                                                    
43 zł ne�o - siedzisko tkanina BL

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                                                                              
70 zł ne�o - oparcie siatka                                    
43 zł ne�o - siedzisko tkanina BL

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca
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59.  - Regulacja głębokości i wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD 1:

 - Regulacja wysokości oparcia dla kręgów lędźwiowych wysokość: 96-106 cm 1 340,65 zł ne�o 
 - Podłokietniki wykonane z tworzywa z nakładką posiadają regulację wysokości szerokość: 70 cm

 - Mechanizm samoważący SYNCHRON głębokość: 44-50 cm 1 649 zł bru�o
 - Oparcie tapicerowane siatką max obciążenie: 130 kg  - STANDARD 2:

 - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową lub skórą naruralną

 - Podstawa wykonana z polerowanego aluminium

 - 3 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

Krzesło spełnia normy ilość w kartonie: 1 szt

PN-EN 1335-1:2004 wymiary paczki:

PN-EN 1335-2:2009 73 x 66 x 41 cm

PN-EN 1335-3:2009 waga bru�o 1 szt: 19 kg

SPINELLY M (998B/998W) PN-EN 1022:2007

60.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja wysokości oparcia w zakresie 5 cm wysokość: 116-135 cm 812,20 zł ne�o
 - Regulacja podłokietników AD-18 (góra-dół) szerokość: 66,5 cm

 - Regulacja oparcia dla kręgów lędźwiowych głębokość: 43 cm 999 zł bru�o
 - Regulacja wysokości zagłówka max obciążenie: 130 kg

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON

 - Oparcie i zagłówek tapicerowane siatką

 - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową 

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 63 x 34 x 69 cm

PN-EN 1335-1:2004 PN-EN 1728:2012/AC:2013 waga bru�o 1 szt: 24 kg

TASK (MY02-2H) PN-EN 1335-2:2019 PN-EN 1022:2019

61.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Mechanizm TILT wysokość: 108-118 cm 365,04 zł ne�o 
szerokość: 62 cm

głębokość: 54 cm 449 zł bru�o 
 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa 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 Mar�ndale'a wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 85 x 59 x 22 cm

PN-EN 1335-1:2004 PN-EN 1335-3:2009 waga bru�o 1 szt: 15,90 kg

THUNDER (W-58) PN-EN 1335-2:2009 PN-EN 1022:2007

62.  - Regulacja głębokości i wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja podłokietników (góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki) wysokość: 108-135 cm 942,28 zł ne�o
 - Regulacja głębokości oparcia dla kręgów lędźwiowych szerokość: 67 cm

 - Regulacja wysokości i kąta pochylania zagłówka głębokość: 68 cm 1 159 zł bru�o
 - Samoważący mechanizm odchylania SYNCHRON, blokada w kilku pozycjach max obciążenie: 130 kg

 - Oparcie tapicerowane siatką, posiada 8 stopniową regulację (10 cm)

 - Siedzisko i zagłówek tapicerowane tkaniną materiałową 

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Krzesło spełnia normy ilość w kartonie: 1 szt

PN-EN 1335-1:2004 wymiary paczki:

PN-EN 1335-2:2009 78 x 67 x 49 cm

PN-EN 1335-3:2009 waga bru�o 1 szt: 27 kg

TUNE (139Y) PN-EN 1022:2007

63.  - Regulacja wysokości i głębokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulowane podłokietniki (góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki) wysokość: 119-128 cm 1 210,57 zł ne�o
 - Mechanizm odchylania SYNCHRON szerokość: 68 cm

 - Oparcie tapicerowane siatką głębokość: 61-65 cm 1 489 zł bru�o 
 - Zagłówek oraz siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową max obciążenie: 130 kg

 - Podłokietniki wykonane z miękkiego i przyjemnego w dotyku tworzywa.

 - Gwiazda jezdna wykonana polerowanego aluminium.

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 92 x 65 x 39 cm

PN-EN 1335-1:2004 PN-EN 1728:2012/AC:2013 waga bru�o 1 szt: 24,6 kg

VELO (W-899Y) PN-EN 1335-2:2019 PN-EN 1022:2019

64.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulowana wysokość i głębokość oparcia dla kręgów lędźwiowych wysokość: 123-132 cm 909,76 zł ne�o
 - Regulacja wysokości i kąta pochylania zagłówka szerokość: 54 cm

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON głębokość: 63 cm 1 119 zł bru�o
 - Oparcie oraz zagłówek tapicerowane siatką max obciążenie: 130 kg

 - Siedzisko tapicerowane tkaniną membranową

 - Podłokietniki wykonane z tworzywa posiadają regulację szerokości  i wysokości

 - Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium

 - Fotel wyposażony jest w miękkie kółka do twardych powierzchni

 - 2 lata gwarancji 

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

Krzesło spełnia normy 66 x 62 x 39 cm

PN-EN 1335-1:2004 PN-EN 1335-3:2009 waga bru�o 1 szt: 23,2 kg

VIP (W-80) PN-EN 1335-2:2009 PN-EN 1022:2007

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 kolorów) 

czarny, siedzisko tapicerka: 

membrana PS, zagłówek i 

oparcie tapicerka: siatka MESH

 - Oparcie tapicerowane siatką, siedzisko tapicerowane tkaniną membranową, zagłówek 

tapicerowany miękką eko-skórą 

standardowa wersja

Możliwość zmiany podstawy 

na 0009W, 0009S

czarny, siedzisko i zagłówek 

tapicerka: tkanina BL418, 

oparcie: siatka MESH

Za dopłatą dostępne: 17 

kolorów tkaniny na siedzisko i 

zagłówek: tkanina BL, 3 kolory 

skóry naturalnej HL, 7 kolorów 

siatki na oparcie: tkanina 

siatka MESH-C

standardowa wersja

standardowa wersja
tworzywo czarne, tapicerka: 

siatka szara, tkanina czarna 

BL418

czarny, siedzisko tapicerka: 

membrana PS, zagłówek i 

oparcie tapicerka: siatka MESH

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki MESH-C i 

membrany PS (7 kolorów)

czarny, siedzisko i zagłówek 

tapicerka: tkanina BL418, 

oparcie: siatka MESH

standardowa wersja

CENA PLN

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny siedziska BL (17 

kolorów) lub skóry naturalnej 

HL czarny, brązowy lub biały

 - tworzywo białe, tapicerka: 

siatka szara, tkanina czarna 

BL418

MODEL OPIS

standardowa wersja

standardowa wersja

Za dopłatą możliwość zmiany 

podstawy na 0009W, 0009S, 

0009P

czarny, siedzisko i zagłówek 

tapicerka: tkanina czarna 

BL418, oparcie: siatka MESH

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
18 zł ne�o - jeden element (siedzisko 
lub oparcie),
36 zł ne�o - całość (siedzisko i 
oparcie)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
128 zł ne�o - siedzisko i zagłówek

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
18 zł ne�o - jeden element 
(siedzisko, oparcie lub zagłówek),
54 zł ne�o - całość (siedzisko, 
oparcie i zagłówek)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:                                                                                                              
32 zł ne�o - oparcie siatka                                    
30 zł ne�o - zagłówek tkanina BL                                                    
43 zł ne�o - siedzisko tkanina BL
176 zł ne�o - zagłówek skóra HL
352 zł ne�o - siedzisko skóra HL  

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę podstawy na 
niestandardową:  190 zł ne�o

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
43 zł ne�o  tkanina BL  
352 zł ne�o skóra naturalna 

Dopłata za zmianę podstawy na 
niestandardową:  100 zł ne�o
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65.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Mechanizm TILT wysokość: 120-128 cm 340,65 zł ne�o
 - Siedzisko tapicerowane tkaniną membranową i eko skórą szerokość: 62 cm

 -  Oparcie tapicerowane siatką głębokość: 50 cm 419 zł bru�o 
 - Zagłówek tapicerowany miękką eko-skórą max obciążenie: 130 kg

 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa

 - Podstawa jezdna z chromowanego metalu

 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Mar�ndale'a wymiary paczki:

85 x 59 x 22 cm

waga bru�o 1 szt: 15,9 kg

VIPER (W-03)

66.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Podłokietniki wykonane z tworzywa, regulowane w płaszczyźnie 3D wysokość: 118-132 cm 934,15 zł ne�o 
 - Mechanizm odchylania SYNCHRON szerokość: 64 cm

 - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową głębokość: 65 cm 1 149 zł bru�o
 -  Oparcie i zagłówek tapicerowane siatką 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 Mar�ndale'a wymiary paczki:

63 x 36 x 71 cm

waga bru�o 1 szt: 24 kg

VISTA (GM02-1H-4)

67.  - Regulacja wysokości zagłówka, oparcia i siedziska  Ogółem:  - STANDARD 1:

 - Regulowana głębokość oparcie dla kręgów lędźwiowych wysokość: 117-137 cm 1 543,90 zł ne�o 
 - Podłokietniki z tworzywa posiadają regulację wysokości i wychylenia na boki szerokość: 68 cm

 - Mechanizm ruchowy "slid" głębokość: 62 cm 1 899 zł bru�o 
 - Zagłówek, oparcie i siedzisko tapicerowane siatką max obciążenie: 130 kg  - STANDARD 2:

 - Podstawa jezdna wykonana z polakierowanego aluminium

 - 3 lata gwarancji

 - Odporność tkaniny na ścieranie - 100 000 cykli Mar�ndale'a

Krzesło spełnia normy

PN-EN 1335-1:2004 ilość w kartonie: 1 szt

PN-EN 1335-2:2009 wymiary paczki:

PN-EN 1335-3:2009 106 x 67 x 46 cm

PN-EN 1022:2007 waga bru�o 1 szt: 22 kg

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

 - Regulacja wysokości zagłówka, oparcia i siedziska  Ogółem:  - STANDARD 1:

 - Regulowana głębokość oparcie dla kręgów lędźwiowych wysokość: 117-137 cm 1 543,90 zł ne�o 
 - Podłokietniki z tworzywa posiadają regulację wysokości i wychylenia na boki szerokość: 68 cm

 - Mechanizm ruchowy "slid" głębokość: 62 cm 1 899 zł bru�o 
 - Zagłówek, oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową max obciążenie: 130 kg  - STANDARD 2:

 - Podstawa jezdna wykonana z polakierowanego aluminium

 - 3 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

Krzesło spełnia normy

PN-EN 1335-1:2004 ilość w kartonie: 1 szt

PN-EN 1335-2:2009 wymiary paczki:

PN-EN 1335-3:2009 106 x 67 x 46 cm Na zamówienie tkanina:

PN-EN 1022:2007 waga bru�o 1 szt: 22 kg

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

 - Regulacja wysokości zagłówka, oparcia i siedziska  Ogółem:  - STANDARD 1:

 - Regulowana głębokość oparcie dla kręgów lędźwiowych wysokość: 117-137 cm 1 543,90 zł ne�o 
 - Podłokietniki z tworzywa posiadają regulację wysokości i wychylenia na boki szerokość: 68 cm

 - Mechanizm ruchowy "slid" głębokość: 62 cm 1 899 zł bru�o 
max obciążenie: 130 kg

 - STANDARD 2:

 - Podstawa jezdna wykonana z polakierowanego aluminium

 - 3 lata gwarancji

Krzesło spełnia normy

PN-EN 1335-1:2004 ilość w kartonie: 1 szt

PN-EN 1335-2:2009 wymiary paczki:

PN-EN 1335-3:2009 106 x 67 x 46 cm

PN-EN 1022:2007 waga bru�o 1 szt: 22 kg

Jakość potwierdzona niemieckim certyfikatem TUV    (nr certyfikatu: 719162274-MEC-OCS)

68.  - Regulacja wysokości zagłówka, oparcia i siedziska  Ogółem:  - STANDARD 1:

 - Regulowana głębokość oparcie dla kręgów lędźwiowych wysokość: 117-137 cm 1 543,90 zł ne�o 
 - Podłokietniki z tworzywa posiadają regulację wysokości i wychylenia na boki szerokość: 68 cm

 - Mechanizm ruchowy "slid" głębokość: 62 cm 1 899 zł bru�o 
 - Zagłówek, oparcie i siedzisko tapicerowane siatką max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z polakierowanego aluminium  - STANDARD 2:

 - 3 lata gwarancji

Odporność siatki na ścieranie - 100 000 cykli Mar�ndale'a

Krzesło spełnia normy ilość w kartonie: 1 szt

PN-EN 1335-1:2004 wymiary paczki:
PN-EN 1335-2:2009 106 x 67 x 46 cm

PN-EN 1335-3:2009 waga bru�o 1 szt: 22 kg

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

tworzywo czarne, tapicerka: 

siatka NW-42 (siatka jasno 

szara) 

WAU ELASTOMER                           

(W-609-W-TPE)

standardowa wersja

MODEL

standardowa wersja

tworzywo białe, tapicerka: 

elastomer szary lub elastomer 

pomarańczowy

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki NW (5 kolorów)

CENA PLN

czarny, siedzisko BL418, oparcie 

i zagłówek siatka NWM-4

tworzywo czarne, tapicerka: 

siatka NW-42 (siatka jasno 

szara) 

tworzywo białe, tapicerka: 

tkanina BL418 (czarny)

tworzywo czarne, tapicerka: 

tkanina BL417 (ciemny szary)

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

właściwościach kauczuku)

OPIS

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki MESH-C i 

membrany PS (7 kolorów)

czarny, siedzisko tapicerka: 

membrana PS + eko skóra, 

oparcie tapicerka: siatka MESH 

+ eko skóra

standardowa wersja

tworzywo białe, tapicerka: NW-

41 (siatka grafitowa)

tworzywo białe, tapicerka: NW-

41 (siatka grafitowa)

standardowa wersja

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siatki NW (5 kolorów)

tworzywo czarne, tapicerka: 

elastomer szary lub elastomer 

pomarańczowy

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 kolorów)

standardowa wersja

standardowa wersja

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:
18 zł ne�o - jeden element (siedzisko 
lub oparcie),
36 zł ne�o - całość (siedzisko i 
oparcie)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:  158 zł ne�o

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:  158 zł ne�o

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową BL:  158 zł ne�o

Ceny tkaniny CAMIRA - informacja u 
handlowca
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 - Regulacja wysokości zagłówka, oparcia i siedziska  Ogółem:  - STANDARD 1:

 - Regulowana głębokość oparcie dla kręgów lędźwiowych wysokość: 117-137 cm 1 543,90 zł ne�o 
 - Podłokietniki z tworzywa posiadają regulację wysokości i wychylenia na boki szerokość: 68 cm

 - Mechanizm ruchowy "slid" głębokość: 62 cm 1 899 zł bru�o 
 - Zagłówek, oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową max obciążenie: 130 kg  - STANDARD 2:

 - Podstawa jezdna wykonana z polakierowanego aluminium

 - 3 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

Krzesło spełnia normy ilość w kartonie: 1 szt
PN-EN 1335-1:2004 wymiary paczki:

PN-EN 1335-2:2009 106 x 67 x 46 cm Na zamówienie tkanina:

PN-EN 1335-3:2009 waga bru�o 1 szt: 22 kg

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

 - Regulacja wysokości zagłówka, oparcia i siedziska  Ogółem:  - STANDARD 1:
 - Regulowana głębokość oparcie dla kręgów lędźwiowych wysokość: 117-137 cm 1 543,90 zł ne�o 
 - Podłokietniki z tworzywa posiadają regulację wysokości i wychylenia na boki szerokość: 68 cm

 - Mechanizm ruchowy "slid" głębokość: 62 cm 1 899 zł bru�o 
 - Zagłówek i oparcie tapicerowane siatką, siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z polakierowanego aluminium  - STANDARD 2:
 - 3 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

Odporność siatki na ścieranie - 100 000 cykli Mar�ndale'a

Krzesło spełnia normy ilość w kartonie: 1 szt

PN-EN 1335-1:2004 wymiary paczki:

PN-EN 1335-2:2009 106 x 67 x 46 cm Na zamówienie tkanina:

PN-EN 1335-3:2009 waga bru�o 1 szt: 22 kg

PN-EN 1022:2007
 - Regulacja wysokości zagłówka, oparcia i siedziska  Ogółem:  - STANDARD 1:

 - Regulowana głębokość oparcie dla kręgów lędźwiowych wysokość: 117-137 cm 1 543,90 zł ne�o 
 - Podłokietniki z tworzywa posiadają regulację wysokości i wychylenia na boki szerokość: 68 cm

 - Mechanizm ruchowy "slid" głębokość: 62 cm 1 899 zł bru�o 
max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z polakierowanego aluminium  - STANDARD 2:

 - 3 lata gwarancji

Krzesło spełnia normy ilość w kartonie: 1 szt

PN-EN 1335-1:2004 wymiary paczki:

PN-EN 1335-2:2009 106 x 67 x 46 cm
PN-EN 1335-3:2009 waga bru�o 1 szt: 22 kg

WAU 2 ELASTOMER(W-709-B-TPE) PN-EN 1022:2007
69.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON wysokość:  104-114 cm czarny, BL418 682,11 zł ne�o
 - Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową szerokość: 67 cm
 - Podłokietniki wykonane z tworzywa z miękką nakładką PU głębokość: 64 cm 839 zł bru�o
 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon) max obciążenie: 130 kg
 - 2 lata gwarancji

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

wymiary paczki:
63 x 34 x 75 cm

waga bru�o 1 szt: 19 kg
WORK (1009M)

Specyfikacja tkanin:

 - tkanina BL trudnopalność:  - siatka NW trudnopalność:

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

PN EN 1021-2:2014 (zapałka)  - tkanina membranowa PS trudnopalność:

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

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

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

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 kolorów) 

oraz NW (5 kolorów)

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

właściwościach kauczuku)

tworzywo białe, tapicerka: 

elastomer szary lub elastomer 

pomarańczowy

standardowa wersja
tworzywo czarne, tapicerka: 

tkanina BL417 (ciemny szary), 

siatka NW42 Snowy

CENA PLN

tworzywo czarne, tapicerka: 

elastomer szary lub elastomer 

pomarańczowy

OPISMODEL

WAU 2 TKANINA/SIATKA (W-

709-W-BL-NW)

tworzywo białe, tapicerka: 

tkanina BL418 (czarny), siatka 

NW41 Charcoal

standardowa wersja

standardowa wersja

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 kolorów)

tworzywo czarne, tapicerka: 

tkanina BL417 (ciemny szary)

tworzywo białe, tapicerka: 

tkanina BL418 (czarny)

standardowa wersja

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 

Ceny tkaniny CAMIRA - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:  158 zł ne�o

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Ceny tkaniny CAMIRA - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową: 
BL - 57 zł ne�o
NW - 101 zł ne�o
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA
1.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Siedzisko wykonane z czarnego poliuretanu wysokość: 55,5-79,5 cm 283,74 zł ne�o
 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon) szerokość: 57 cm
 - Podnóżek z tworzywa (nylon) z regulacją wysokości średnica: 36 cm 349 zł bru�o
 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

20 x 57 x 59 cm

waga bru�o 1 szt: 11 kg

ERIZO (5005)
2.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Siedzisko i oparcie wykonane z czarnego poliuretanu wysokość: 83,5-95 cm 324,39 zł ne�o
 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon) szerokość: 57 cm

 - 2 lata gwarancji głębokość: 42,5 cm 399 zł bru�o
max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

20 x 57 x 59 cm

waga bru�o 1 szt: 15,8 kg

GORION (5001)

3.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Siedzisko i oparcie wykonane z czarnego poliuretanu wysokość: 99,5-123,5 cm 405,69 zł ne�o
 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon) szerokość: 57 cm

 - Podnóżek z tworzywa (nylon) z regulacją wysokości głębokość: 42,5 cm 499 zł bru�o
 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

24 x 56 x 59 cm

waga bru�o 1 szt: 16 kg

HALCON (5001-2)

4.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

wysokość: 111-121 cm 714,63 zł ne�o
szerokość: 62 cm

 - Konstrukcja krzesła wykonana z tworzywa w kolorze białym głębokość: 47 cm 879 zł bru�o
max obciążenie: 130 kg

 - Mechanizm balansujący 3D TILT

 - Siedzisko tapicerowane eko-skórą PVC ilość w kartonie: 2 szt

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon), wyposażona w stopki wymiary paczki:

 - Krzesło wyposażone w metalowy, chromowany podnóżek z regulacją wysokości 68 x 66 x 44 cm

 - 2 lata gwarancji waga bru�o 1 szt: 14 kg

KADEN (1167N2D2)

5.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

wysokość: 95-106,5 cm 600,81 zł ne�o
szerokość: 62 cm

 - Konstrukcja krzesła wykonana z tworzywa w kolorze białym głębokość: 47 cm 739 zł bru�o
max obciążenie: 130 kg

 - Mechanizm balansujący 3D TILT

 - Siedzisko tapicerowane eko-skórą PVC ilość w kartonie: 2 szt

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon) wymiary paczki:

 - 2 lata gwarancji 68 x 66 x 44 cm

waga bru�o 1 szt: 13 kg

KADEN LOW (1167N3)

6.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową wysokość: 61-86 cm czarny, BL418 486,99 zł ne�o
 - Konstrukcja wykonana z tworzywa PP max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa wykonana z elastomeru 599 zł bru�o
 - 2 lata gwarancji

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

wymiary paczki:

53 x 38 x 23 cm Na zamówienie tkanina:
waga bru�o 1 szt: 12 kg

SITOOL 303

7.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową wysokość: 65-89 cm czarny, BL418 486,99 zł ne�o
 - Konstrukcja wykonana z tworzywa PP max obciążenie: 130 kg
 - Podstawa wykonana z elastomeru 599 zł bru�o
 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 1 szt
wymiary paczki:

53 x 38 x 23 cm Na zamówienie tkanina:

waga bru�o 1 szt: 12 kg

SITOOL 304

8.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:

 - Siedzisko wykonane z czarnego poliuretanu wysokość: 55-79,5 cm 300 zł ne�o
 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon) szerokość: 57,5 cm
 - Podnóżek z tworzywa (nylon) z regulacją wysokości głębokość: 25 cm 369 zł bru�o
 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

20 x 57 x 59 cm

waga bru�o 1 szt: 11 kg
TORO (5003)

Za dopłatą dostępny inny kolor 

oparcia (1 kolor)

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 kolorów) 

 - szare siedzisko, szare oparcie

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 kolorów) 

standardowa wersja

 - szare siedzisko, szare oparcie

standardowa wersja

CENA PLN

standardowa wersja

standardowa wersja

FOTELE I KRZESŁA SPECJALISTYCZNE

MODEL

Za dopłatą dostępny inny 

kolory oparcia (1 kolor)

standardowa wersja

 - Mocowanie oparcia wyposażone jest w solidny uchwyt do przestawiania fotela , uchwyt może 

również służyć jako wieszak

 - Mocowanie oparcia wyposażone jest w solidny uchwyt do przestawiania fotela , uchwyt może 

również służyć jako wieszak

 - Oparcie wykonane z tworzywa pokryte powłoką z polipropylenu w szarym lub zielonym kolorze

standardowa wersja

standardowa wersja

 - Oparcie wykonane z tworzywa pokryte powłoką z polipropylenu w szarym lub zielonym kolorze

OPIS

standardowa wersja

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową BL:
26 zł ne�o - siedzisko

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Ceny tkaniny CAMIRA - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową BL:
26 zł ne�o - siedzisko
Ceny tkaniny CAMIRA - informacja u 
handlowca
Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 

Dopłata za zmianę koloru opracia na 
niestandardowy:
33 zł ne�o - oparcie

Dopłata za zmianę koloru opracia na 
niestandardowy:
33 zł ne�o - oparcie
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA
1. Ogółem:  - STANDARD: 153,66 zł ne�o 

wysokość: 83 cm

 - Nogi krzesła wykonane z chromowanej stali szerokość: 57 cm 189 zł bru�o 
 - Możliwość sztaplowania do 5 szt. głębokość: 52 cm

 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 4 szt

wymiary paczki:
54 x 58 x 57 cm

waga bru�o 1 szt: 5,5 kg

AREA (7-02)

2.  - Siedzisko wykonane tapicerowane tkaniną materiałową Ogółem:  - STANDARD: 324,39 zł ne�o
 - Oparcie, siedzisko i podłokietniki stanowią integralną całość wysokość: 84 cm

 - Nogi krzesła wykonane z chromowanej stali szerokość: 54 cm 399 zł bru�o
 - 2 lata gwarancji głębokość: 63 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt
wymiary paczki:
61 x 57 x 49 cm

waga bru�o 1 szt: 8,90 kg

CITY (2-156A)

3. Ogółem:  - STANDARD 1:
wysokość: 86 cm  tkanina PVC: czarny 226,83 zł ne�o 

 - Oparcie i siedzisko stanowią integralną całość szerokość: 44 cm

 - Możliwość sztaplowania do 10 szt. głębokość: 53 cm  - STANDARD 2: 279 zł bru�o 
 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg PU eko skóra : czarny
Posiada atest higieniczny PZH

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

101 x 66 x 44 cm

waga bru�o 1 szt: 4,50 kg

DESIGN
4.  - Obrotowe siedzisko z regulacją wysokości Ogółem:  - STANDARD: 259,35 zł ne�o

wysokość: 80-86 cm tworzywo PP czarny, szary
szerokość: 62 cm 319 zł bru�o 

 - Podstawa jezdna wykonana z metalu lakierowanego na czarno głębokość: 55 cm

 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt.

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 16139:2013 65 x 31 x 57 cm
PN-EN 1728:2012/AC:2013 waga bru�o 1 szt:  6,9 kg

EASY (7-08) PN-EN 1022:2019
5.  - Obrotowe siedzisko z regulacją wysokości Ogółem:  - STANDARD: 283,74 zł ne�o

wysokość: 80-86 cm czarny, LF-26

szerokość: 62 cm 349 zł bru�o 
 - Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową głębokość: 55 cm

 - Podstawa jezdna wykonana z metalu lakierowanego na czarno max obciążenie: 130 kg

 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt.
Odporność tkaniny materiałowj LF na ścieranie - 100 000 cykli Mar�ndale'a wymiary paczki:

65 x 31 x 57 cm

waga bru�o 1 szt:  6,9 kg
EASY R (7-08R)

6. Ogółem:  - STANDARD: 194,31 zł ne�o

wysokość: 78 cm tworzywo PP czarny, szary

 - Nogi krzesła wykonane z metalu lakierowanego na czarno szerokość: 47,5 cm 239 zł bru�o 
 - 2 lata gwarancji głębokość: 54 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 5 szt.

wymiary paczki:

48 x 54 x 75,5 cm

waga bru�o 1 szt:  5,1 kg

EASY A (7-08A)

7. Ogółem:  - STANDARD: 218,70 zł ne�o
wysokość: 78 cm czarny, LF-26

 - Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową szerokość: 47,5 cm 269 zł bru�o 
 - Nogi krzesła wykonane z metalu lakierowanego na czarno głębokość: 54 cm

 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

Odporność tkaniny materiałowj LF na ścieranie - 100 000 cykli Mar�ndale'a ilość w kartonie: 5 szt.

wymiary paczki:

48 x 54 x 75,5 cm

waga bru�o 1 szt:  5,1 kg

EASY AR (7-08AR)

8. Ogółem:  - STANDARD: 194,31 zł ne�o
wysokość: 78 cm tworzywo PP czarny, szary

 - Nogi krzesła wykonane z metalu lakierowanego na czarno szerokość: 47,5 cm 239 zł bru�o 
 - 2 lata gwarancji głębokość: 54,5 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 2 szt.

wymiary paczki:

48 x 54 x 79 cm

waga bru�o 1 szt:  5,8 kg

EASY B (7-08B)

9. Ogółem:  - STANDARD: 218,70 zł ne�o
wysokość: 78 cm czarny, LF-26

 - Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową szerokość: 47,5 cm 269 zł bru�o 
 - Nogi krzesła wykonane z metalu lakierowanego na czarno głębokość: 54,5 cm

 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

Odporność tkaniny materiałowj LF na ścieranie - 100 000 cykli Mar�ndale'a ilość w kartonie: 2 szt.
wymiary paczki:

48 x 54 x 79 cm

waga bru�o 1 szt:  5,8 kg

EASY BR (7-08BR)

 - Konstrukcja wykonana z metalu w całości tapicerowane tkaniną materiałową lub 

eko skórą

OPIS

 - Oparcie i siedzisko wykonane z mocnego tworzywa PP stanowią integralną całość

tworzywo PP czarny, szary, 

biały

KRZESŁA I FOTELE

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny LF (5 kolorów)

tapicerka PU/PVC

 - Oparcie i siedzisko wykonane z mocnego tworzywa PP stanowią integralną całość

CENA PLNMODEL

 - Oparcie i siedzisko wykonane z mocnego tworzywa PP stanowią integralną całość

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny PVC (4 kolory) 

oraz eko-skóry (8 kolorów)

 - Oparcie i siedzisko wykonane z mocnego tworzywa PP stanowią integralną całość

 - Oparcie i siedzisko wykonane z mocnego tworzywa PP stanowią integralną całość

 - Oparcie i siedzisko wykonane z mocnego tworzywa PP stanowią integralną całość

tkanina MZ: czarny, szary, 

niebieski

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny LF (5 kolorów)

 - Oparcie i siedzisko wykonane z mocnego tworzywa PP stanowią integralną całość

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny LF (5 kolorów)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową PU/PVC:  25 zł ne�o

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:  25 zł ne�o

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:  25 zł ne�o

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:  25 zł ne�o

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowcaStrona 14



SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA
10. Ogółem:  - STANDARD: 210,57 zł ne�o

wysokość: 79 cm tworzywo PP czarny, szary

 - Nogi krzesła wykonane z drewna szerokość: 47,5 cm 259 zł bru�o 
 - 2 lata gwarancji głębokość: 54 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

48 x 54 x 79 cm

waga bru�o 1 szt:  5,3 kg

EASY M (7-08M)

11. Ogółem:  - STANDARD: 234,96 zł ne�o
wysokość: 79 cm czarny, LF-26

 - Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową szerokość: 47,5 cm 289 zł bru�o 
 - Nogi krzesła wykonane z drewna głębokość: 54 cm

 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

Odporność tkaniny materiałowj LF na ścieranie - 100 000 cykli Mar�ndale'a ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

48 x 54 x 79 cm

waga bru�o 1 szt:  5,3 kg

EASY MR (7-08MR)

12.  - Konstrukcja oparcia wykonana z tworzywa w kolorze szarym (charcoal) Ogółem:  - STANDARD: 308,13 zł ne�o
 - Siedzisko krzesła wykonane z polipropylenu dostępne w pięciu kolorach wysokość: 95 cm

szerokość: 56 cm 379 zł bru�o 
głębokość: 39 cm

max obciążenie: 130 kg

 - Łatwy transport zesztaplowanych krzeseł za pomocą wózka T3 ilość w kartonie: 4 szt.

wymiary paczki:

57,5 x 57,5 x 80 cm

waga bru�o 1 szt: 7,5 kg

FILA (883C)

13.  - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową Ogółem:  - STANDARD: 373,17 zł ne�o
 - Oparcie, siedzisko i podłokietniki stanowią integralną całość wysokość: 86,5 cm tkanina MZ: czarny, szary

 - Nogi krzesła wykonane z naturalnego drewna bukowego szerokość: 59 cm 459 zł bru�o 
 - 2 lata gwarancji głębokość: 58 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 16139:2013 59 x 57 x 50 cm

PN-EN 1728:2012 waga bru�o 1 szt: 8,5 kg

LINE (9-158E) PN-EN 1022:2007

14. Ogółem:  - STANDARD: 283,74 zł ne�o
wysokość: 82 cm czarny, LF-26

 - Nogi krzesła wykonane z chromowanej stali szerokość: 58 cm 349 zł bru�o 
 - 2 lata gwarancji głębokość: 53 cm

max obciążenie: 130 kg

Odporność tkaniny materiałowj LF na ścieranie - 100 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

49 x 57 x 55 cm

waga bru�o 1 szt: 6 kg

LUMI (7-02R)

15. Ogółem:  - STANDARD: 161,79 zł ne�o 
wysokość: 82 cm

szerokość: 56 cm 199 zł bru�o
głębokość: 53 cm

 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 200 kg

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

wymiary paczki:

112 x 58 x 56 cm

waga bru�o 1 szt: 3,5 kg

MUZE (94)

16. Ogółem:  - STANDARD: 226,83 zł ne�o
wysokość: 80 cm

 - Nogi krzesła wykonane z naturalnego drewna bukowego szerokość:  cm 279 zł bru�o
 - 2 lata gwarancji głębokość: 51 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

48 x 45 x 49 cm

waga bru�o 1 szt: 5 kg

OPEN (7-07)

17.  - Siedzisko tapicerowane eko-skórą Ogółem:  - STANDARD: 308,13 zł ne�o 
 - Oparcie i siedzisko stanowią integralną całość wysokość: 91 cm

szerokość:  52 cm 379 zł bru�o 
głębokość: 55 cm

 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 2 szt

wymiary paczki:

61 x 58 x 54 cm

waga bru�o 1 szt: 8,5  kg

SETINA

MODEL CENA PLN

 - stelaż Charcoal, siedzisko 

Charcoal

Za dopłatą dostępne inne 

kolory siedziska (4 kolory)

 - Nogi krzesła wykonane z jednoczęściowego poliamidu wypełnione włóknem 

szklanym w kolorze szarym (charcoal)

 - Specjalna konstrukcja nóg zapewnia funkcję łatwego łączenia i sztaplowania 

krzeseł dzięki systemowi "Redy Link"

 - Oparcie i siedzisko wykonane z mocnego tworzywa PP stanowią integralną całość

 - Oparcie i siedzisko wykonane tapicerowane tkaniną materiałową, stanowią 

integralną całość

tworzywo: mandarin, taupe, 

tealblue, mustard, white

tworzywo PP: czarny, szary, 

biały

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny LF (5 kolorów)

eko-skóra PU: czarny, brązowy, 

biały
 - Nogi krzesła wykonane z chromowanej stali tapicerowane eko-skórą

OPIS

 - Oparcie i siedzisko wykonane z mocnego tworzywa PP stanowią integralną całość

 - Oparcie i siedzisko wykonane z mocnego tworzywa PP stanowią integralną całość

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny LF (5 kolorów)

 - Solidna konstrukcja wykonana z odpornej na warunki atmosferyczne żywicy 

polipropylenowej

 - Przemyślany, nowoczesny kształt krzesła pozwala na sztaplowanie do 20 sztuk

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową:  25 zł ne�o

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową: 25 zł ne�o

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Dopłata za zmianę koloru siedziska 
na niestandardowy: 33 zł ne�o
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

18. Ogółem:  - STANDARD: 259,35 zł ne�o
wysokość: 80 cm czarny, LF-26

 - Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową szerokość:  cm 319 zł bru�o 
 - Nogi krzesła wykonane z naturalnego drewna bukowego głębokość: 51 cm

 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 1 szt

Odporność tkaniny materiałowj LF na ścieranie - 100 000 cykli Mar�ndale'a wymiary paczki:

48 x 45 x 49 cm

waga bru�o 1 szt: 5 kg

SOFT (7-07R)

19.  - Obrotowe siedzisko z regulacją wysokości Ogółem:  - STANDARD: 161,79 zł ne�o
 - Siedzisko wykonane jest z wysokiej jakości tworzywa(ABS). wysokość:  52-69 cm

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

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 2 szt

wymiary paczki:

46 x 42 x 39 cm

waga bru�o 1 szt:  6,30 kg

SPOONY (2-37A)

20. Ogółem:  - STANDARD: 308,13 zł ne�o 
wysokość:  71 cm

- Podstawa z chromowanego metalu szerokość:  57 cm 379 zł bru�o 
 - 2 lata gwarancji głębokość: cm

max obciążenie: 130 kg

wymiary paczki:

58 x 56 x 39 cm

waga bru�o 1 szt:  8,80 kg

ilość w kartonie: 1 szt

STILO (2-26A)

21.  - Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową Ogółem:  - STANDARD: 373,17 zł ne�o 
 - Oparcie i siedzisko stanowią integralną całość wysokość: 89 cm tkanina: czarny, szary

 - Nogi krzesła wykonane z chromowanej stali szerokość:  49 cm 459 zł bru�o
 - 2 lata gwarancji głębokość: 60 cm

max obciążenie: 130 kg

wymiary paczki:

61 x 61 x 52 cm

waga bru�o 1 szt:  9,50 kg

ilość w kartonie: 2 szt

SULTAN

22.  - Obrotowe siedzisko tapicerowane eko-skórą Ogółem:  - STANDARD: 421,95 zł ne�o 
 - Oparcie, siedzisko i podłokietniki stanowią integralną całość wysokość: 82 cm PU: czarny, biały, szary

 - Nogi krzesła wykonane z chromowanej stali szerokość: 44 cm 519 zł bru�o
 - 2 lata gwarancji głębokość: 42 cm

max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie:  1 szt

wymiary paczki:

57 x 57 x 48 cm

waga bru�o 1 szt:  8 kg

TALIA (C01-18028-PU)

SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA
1. Ogółem:  - STANDARD: 243,09 zł ne�o 

wysokość: 80-103 cm

- Podstawa z chromowanego metalu szerokość:  54 cm 299 zł bru�o 
- Regulacja wysokości głębokość: 40 cm

 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 120 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

55 x 50 x 28 cm

waga bru�o 1 szt:  8,21 kg

CARINO (2-28)

2. - Obrotowe siedzisko wykonane z polakierowanego tworzywa ABS Ogółem:  - STANDARD: 178,05 zł ne�o 
- Regulacja wysokości wysokość: 68-89 cm 

- Podstawa z chromowanego metalu szerokość:  44 cm 219 zł bru�o
 - 2 lata gwarancji głębokość: 40 cm

max obciążenie: 120 kg

ilość w kartonie: 2 szt

wymiary paczki:

51 x 42 x 39 cm
waga bru�o 1 szt:  7,40 kg

CLUB (2-37)

3.  - Siedzisko wykonane z tworzywa PP w kolorze czarnym lub białym Ogółem:  - STANDARD: 145,53 zł ne�o
wysokość:  86 cm
szerokość: 47 cm 179 zł bru�o

 - Podstawa wykonana z metalu głębokość: 48 cm stelaż: czarny, biały

 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg

ilość w kartonie: 5 szt

wymiary paczki:

86 x 57 x 47 cm
waga bru�o 1 szt:  5,50 kg

DUKE (7-87A)

MODEL

MODEL

 - Obrotowe siedzisko wykonane z płyty warstwowej na stalowym stelażu, 

tapicerowane eko-skórą

 - Wierzchnia warstwa siedziska pokryta miękką gąbką i tapicerowana eko-skórą

tworzywo ABS czarny, biały, 

czerwony, beżowy, brązowy, 

srebrny

PU: czarny, biały, czerwony, 

beżowy, brązowy

CENA PLN

 - Obrotowe siedzisko wykonane z płyty warstwowej na stalowym stelażu, 

tapicerowane eko-skórą

OPIS

siedzisko PU: biały, czerwony, 

zielony

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny LF (5 kolorów)

 - Oparcie i siedzisko wykonane z mocnego tworzywa PP stanowią integralną całość

CENA PLNOPIS

tworzywo ABS czarny, biały, 

czerwony, beżowy, brązowy, 

srebrny

PU: czarny, biały, czerwony, 

beżowy, brązowy

HOKERY

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową: 25 zł ne�o

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA
1.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Podstawa nylonowa wyposażona w podnóżek wykonany z tworzywa wysokość: 85-94 cm Niebieski 348,78 zł ne�o 
szerokość: 58 cm

głębokość: 43 cm  - STANDARD 2: 429 zł bru�o 
 - Fotel wyposażony jest w miękkie kółka do twardych powierzchni max obciążenie: 100 kg Różowy
 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

58 x 48 x 26 cm

waga bru�o 1 szt: 9 kg
BETTY (NC-23)

2.  - Regulacja głębokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja wysokości siedziska wysokość: 74-105 cm Niebieski 633,33 zł ne�o 
 - Regulacja wysokości oparcia szerokość: 51 cm

 - Balansujące oparcie głębokość: 31-39,5 cm  - STANDARD 2: 779 zł bru�o 
max obciążenie: 100 kg Różowy

 - Koszyk w podstawie zapewnia przestrzeń na rzeczy użytkownika

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

 - 2 lata gwarancji wymiary paczki:
88 x 55 x 24 cm

waga bru�o 1 szt: 12 kg

EDDY (NC-02)

3.  - Regulacja wysokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną materiałową wysokość: 91 - 81 cm Grafika 194,31 zł ne�o 
 - Podstawa jezdna wykonana z chromowanego metalu szerokość: 53 cm

 - 2 lata gwarancji głębokość: 58 cm 239 zł bru�o 
max obciążenie: 100 kg

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:
52 x 21 x 49 cm

waga bru�o 1 szt: 8,5 kg

ELI (XY-6151)

4.  - Regulacja głębokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja wysokości siedziska wysokość: 76-94 cm Niebieski 673,98 zł ne�o 
 - Regulacja wysokości oparcia szerokość: 57 cm

 - Fotel posiada pokrowce na oparcie i siedzisko, które są łatwe w utrzymaniu czystości głębokość: 73 cm  - STANDARD 2: 829 zł bru�o 
max obciążenie: 100 kg Różowy

 - Solidna podstawa wykonana z nylonu

 - Fotel wyposażony jest w miękkie kółka do twardych powierzchni ilość w kartonie: 1 szt.
 - 2 lata gwarancji wymiary paczki:

66 x 53 x 38 cm
waga bru�o 1 szt:  16 kg

GABBY (NCX-10)

5.  - Regulacja wysokości i głębokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:
 - Regulacja wysokości oparcia wysokość: 89 - 109 cm Grafika 340,65 zł ne�o 
 - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną materiałową szerokość: 50 cm

 - Podstawa jezdna wykonana z chromowanego metalu głębokość: 50 cm 419 zł bru�o 
 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 100 kg

ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:
61 x 33 x 53 cm

waga bru�o 1 szt: 9 kg

JIMMY (XY-6149)

6.  - Regulacja wysokości oparcia Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja wysokości i głębokości siedziska wysokość: 84-104 cm Niebieski 454,47 zł ne�o 
 - Podstawa nylonowa wyposażona w podnóżek wykonany z tworzywa szerokość: 56 cm

głębokość:  56 cm  - STANDARD 2: 559 zł bru�o 
max obciążenie: 100 kg Różowy

 - Fotel wyposażony jest w miękkie kółka do twardych powierzchni

 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

waga bru�o 1 szt:  

LILY (NC-18)

7.  - Regulacja wysokości i głębokości siedziska Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja wysokości oparcia wysokość: 72-92 cm Niebieski 714,63 zł ne�o 
szerokość: 57 cm

głębokość: 77 cm  - STANDARD 2: 879 zł bru�o 
 - Solidna podstawa wykonana z nylonu max obciążenie: 100 kg Różowy
 - Fotel wyposażony jest w miękkie kółka do twardych powierzchni

 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt.
wymiary paczki:

waga bru�o 1 szt:  

PADDY (NCX-09)

8.  - Regulacja wysokości i głębokości siedziska Ogółem:  - STANDARD :

 - Regulacja wysokości oparcia wysokość: 75-92 cm 739,02 zł ne�o 
 - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną materiałową szerokość: 66 cm

 - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa głębokość: 66 cm 909 zł bru�o 
 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego białego tworzywa max obciążenie: 100 kg

 - Podstawa wyposażona w podnóżek wykonany z tworzywa

 - 2 lata gwarancji

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Mar�ndale'a

ilość w kartonie: 1 szt.

Krzesło spełnia normy wymiary paczki:

PN-EN 1335-2:2019 63 x 40 x 63 cm

PN-EN 1728:2019/AC:2013 waga bru�o 1 szt: 13 kg

ROOKEE (1186) PN-EN 1022:2019

standardowa wersja

standardowa wersja

MODEL OPIS

standardowa wersja

NOWOŚĆ !

tworzywo białe, tapicerka: 

tkanina BL404 (miodowy)

standardowa wersja

 - Fotel posiada kółka z hamulcem, kółka nie obracają się pod ciężarem, gdy użytkownik nie siedzi 

na fotelu hamulec jest zwalniany

 - Fotel posiada kółka z hamulcem, kółka nie obracają się pod ciężarem, gdy użytkownik nie siedzi 

na fotelu hamulec jest zwalniany

 - Fotel posiada kółka z hamulcem, kółka nie obracają się pod ciężarem, gdy użytkownik nie siedzi 

na fotelu hamulec jest zwalniany 

standardowa wersja

standardowa wersja

standardowa wersja

standardowa wersja

Za dopłatą dostępne inne 

kolory tkaniny BL (17 kolorów)

 - Fotel posiada kółka z hamulcem, kółka nie obracają się pod ciężarem, gdy użytkownik nie siedzi 

na fotelu hamulec jest zwalniany 

CENA PLN

NOWOŚĆ !

 - Fotel posiada kółka z hamulcem, kółka nie obracają się pod ciężarem, gdy użytkownik nie siedzi 

na fotelu hamulec jest zwalniany 

FOTELE I BIURKA DZIECIĘCE

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową BL:                                                                                                        
36 zł ne�o całość 
(siedzisko + oparcie)

Dopłata za zmianę tapicerki na 
trudnopalną - informacja u 
handlowca

Strona 17



SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA
9.  - Regulowana wysokość biurka za pomocą dołączonej w zestawie korbki Ogółem:  - STANDARD:

 - Biurko wyposażone jest w blat o dużej powierzchni pracy wysokość blatu: 52-78,5 cm Grafika 942,28 zł ne�o 
 - Biurko wyposażone jest w uchwyt na książkę lub tablet szerokość: 100 cm

głębokość: 67 cm 1 159 zł bru�o 

 - Blat wyposażony jest w nadstawkę, gdzie możemy umieścić książki

 - Biurko wyposażone jest w szufladę, w której możemy umieszczać przybory szkolne 1 szt. - 2 paczki

 - Nogi biurka zapewniają wysoką stabilność zestawu Blat 129 x 61 x 20 cm

 - 2 lata gwarancji waga bru�o 1 szt:  28,50 kg

Konstrukcja 100 x 39 x 12 cm

waga bru�o 1 szt:  8 kg

ANDY (ND-03)

10. Ogółem:  - STANDARD:

wysokość biurka: 56,5-78,5 cm Niebieski 576,42 zł ne�o 
 - Biurko wyposażone jest w blat o dużej powierzchni pracy szerokość biurka: 79 cm

głębokość biurka: 57 cm  - STANDARD 2: 709 zł bru�o 
wysokość krzesła: 67-77,5 cm Różowy

 - Biurko wyposażone jest w uchwyt na książkę lub tablet szerokość krzesła: 37,5 cm

 - Biurko wyposażone jest w szufladę, w której możemy umieszczać przybory szkolne głębokość krzesła: 38 cm

 - Nogi biurka i krzesła zapewniają wysoką stabilność zestawu max obciążenie: 100 kg

 - Biurko i krzesło posiada nóżki do regulacji wysokości

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

88 x 66 x 26 cm
CANDY (ND-25) waga bru�o 1 szt: 22 kg

11. Ogółem:  - STANDARD:

wysokość biurka: 64-74 cm Niebieski 421,95 zł ne�o 
 - Biurko wyposażone jest w blat o dużej powierzchni pracy szerokość biurka: 69 cm

głębokość biurka: 52 cm  - STANDARD 2: 519 zł bru�o 
wysokość krzesła: 64-74 cm Różowy

 - Biurko wyposażone jest w uchwyt na książkę lub tablet szerokość krzesła: 36 cm

 - Biurko wyposażone jest w szufladę, w której możemy umieszczać przybory szkolne głębokość krzesła: 38 cm

 - Nogi biurka i krzesła zapewniają wysoką stabilność zestawu max obciążenie: 100 kg

 - Biurko i krzesło posiada nóżki do regulacji wysokości

 - 2 lata gwarancji ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

76 x 60 x 27 cm

SANDY (NDX-09) waga bru�o 1 szt: 19 kg

 - Blat biurka można pochylać pod różnym kątem, aby dopasować go do czytania, pisania lub 

rysowania

OPIS

 - Regulowana wysokość biurka i krzesła, w zależności od wzrostu dzieci w różnym wieku od 4 do 

11 lat

 - Regulowana wysokość biurka i krzesła za pomocą dołączonej w zestawie korbki, w zależności od 

wzrostu dzieci w różnym wieku od 4 do 11 lat

 - Blat biurka można pochylać pod różnym kątem, aby dopasować go do czytania, pisania lub 

rysowania

 - Blat biurka można pochylać pod różnym kątem, aby dopasować go do czytania, pisania lub 

rysowania

standardowa wersja

standardowa wersja

NOWOŚĆ !

CENA PLNMODEL

standardowa wersja
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA
1.  - Fotel w całości tapicerowany eko-skórą PU Ogółem:  - STANDARD: 1 722,76 zł ne�o 

 - Podstawa wykonana ze szczotkowanej stali wysokość: 74,5 cm eko-skóra PU: szary

 - 2 lata gwarancji wysokość siedziska: 46,5 cm 2 119 zł bru�o 
szerokość siedziska: 51 cm
głębokość siedziska: 51 cm

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

waga bru�o 1 szt:  8,21 kg

FOTEL ANGELES (S54B1AA2VY) WYSYŁKA NA PALECIE

2.  - Sofa w całości tapicerowany eko-skórą PU Ogółem:  - STANDARD: 2 552,03 zł ne�o 
 - Podstawa wykonana ze szczotkowanej stali wysokość: 74,5 cm eko-skóra PU: szary

 - 2 lata gwarancji wysokość siedziska: 46,5cm 3 139 zł bru�o 
szerokość siedziska: 152,5 cm

głębokość siedziska: 51cm

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

waga bru�o 1 szt:  8,21 kg

SOFA ANGELES (S54B3AA2VY) WYSYŁKA NA PALECIE

NOWOŚĆ !

NOWOŚĆ !

POCZEKALNIA

OPISMODEL CENA PLN
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA
1.  - Regulowane podłokietniki 4D Ogółem:  - STANDARD:

 - Mechanizm odchylania MULTIBLOCK wysokość: 134-144 cm 901,63 zł ne�o 
 - Siedzisko oraz oparcie tapicerowane eko-skórą z dodatkami tkaniny szerokość: 62 cm

 - Niezależna regulacja pochylenia oparcia względem siedziska głębokość: 45 cm  - STANDARD 2: 1 109 zł bru�o 
 - Dodatkowe podpórki w odcinku lędźwiowym oraz szyjnym max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z lakierowanego metalu

 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

34 x 94 x 65 cm

waga bru�o 1 szt: 25 kg

DYNAMIQ V3 (Y-2666)

2.  - Regulowane podłokietniki (góra-dół) Ogółem:  - STANDARD:

 - Mechanizm odchylania TILT wysokość: 128-138 cm 730,89 zł ne�o 
 - Siedzisko oraz oparcie tapicerowane eko-skórą z dodatkami tkaniny szerokość: 68 cm

 - Niezależna regulacja pochylenia oparcia względem siedziska głębokość: 46 cm  - STANDARD 2: 899 zł bru�o 
 - Dodatkowe podpórki w odcinku lędźwiowym oraz szyjnym max obciążenie: 130 kg

 - Podstawa jezdna wykonana z lakierowanego metalu

 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

33 x 84 x 65 cm

waga bru�o 1 szt: 23 kg

DYNAMIQ V5 (Y-2689)

3.  - Mechanizm odchylania TILT Ogółem:  - STANDARD:

 - Siedzisko oraz oparcie tapicerowane eko-skórą z dodatkami membrany wysokość: 106-116 cm Czarny + czerwone dodatki

 - Podłokietniki z miękkimi nakładkami szerokość: 61 cm

 - Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon) głębokość: 67 cm  - STANDARD 2: 519 zł bru�o 
 - 2 lata gwarancji max obciążenie: 130 kg Czarny + niebieskie dodatki

ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

55 x 33 x 73 cm

waga bru�o 1 szt: 14 kg

DYNAMIQ V7 (Y-2706)

4.  - Mechanizm odchylania TILT Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja wysokości siedziska wysokość: 124-134 cm Czarny 1031,71 zł ne�o 
 - Regulacja wysokości zagłówka szerokość: 74 cm

 - Regulacja podłokietników 4D głębokość: 50 cm 1 269 zł bru�o 
 - Podłokietniki z miękkimi nakładkami max obciążenie: 130 kg

 - Fotel wyposażony w głośnik bluetooth i oświetlenie LED sterowane za pomocą pilota

 - Siedzisko i oparcie tapicerowane skórą ekologiczną

 - Niezależna regulacja pochylenia oparcia względem siedziska

 - Podstawa wykonana z lakierowanego tworzywa ilość w kartonie: 1 szt.

 - 2 lata gwarancji wymiary paczki:

81 x 40 x 65 cm

waga bru�o 1 szt: 25,5 kg

DYNAMIQ V9 (GMP-002-1-4)

5.  - Płynna regulacja oparcia Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja wysokości siedziska wysokość: 126-137 cm Czarny + czerwone dodatki 739,02 zł ne�o 
 - Regulacja wysokości podłokietników szerokość: 72 cm

 - Regulacja oparcia lędźwiowego głębokość: 50 cm 909 zł bru�o 
 - Siedzisko i oparcie tapicerowane skórą ekologiczną max obciążenie: 130 kg

 - Podłokietniki z miękkimi nakładkami
 - Podstawa wykonana z mocnego tworzywa

 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

90 x 34 x 65 cm
waga bru�o 1 szt: 22,5 kg

DYNAMIQ V11 (GMP-001-1-4-2)

6.  - Płynna regulacja oparcia Ogółem:  - STANDARD:

 - Regulacja wysokości siedziska wysokość: 114-125 cm 486,99 zł ne�o 
 - Siedzisko i zagłówek tapicerowane skórą ekologiczną szerokość: 67 cm

 - Oparcie tapicerowane siatką głębokość: 50 cm Oparcie: siatka 599 zł bru�o 
 - Podstawa wykonana z mocnego tworzywa max obciążenie: 130 kg

 - 2 lata gwarancji

ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

64 x 29 x 65 cm

waga bru�o 1 szt:  15 kg

DYNAMIQ V13 (GMP-003-1-4)

OPIS

standardowa wersja

FOTELE GAMINGOWE DYNAMIQ

standardowa wersja

Czarny + czerwone dodatki

MODEL

Czarny + czerwone dodatki

CENA PLN

Czarny + pomarańczowe 

dodatki

standardowa wersja

Siedzisko i zagłówek: eko-skóra 

PU

standardowa wersja

Czarny + białe dodatki

standardowa wersja

421,95 zł ne�o

standardowa wersja
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA

1.  - Blat wykonany z płyty laminowanej Ogółem:  - STANDARD: 381,30 zł ne�o 
 - Nogi biurka wykonane z lakierowanego proszkowo metalu wysokość: 71,5 cm czarny

 - Blat biurka wyposażony jest w 2 otwory na przewody szerokość: 120 cm 469 zł bru�o 
 - Biurko posiada możliwość montażu ładowarki    głębokość: 60 cm

 - Blat biurka posiada frez od spodu, w którym umieszczamy ładowarkę

ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

132 x 71 x 13

waga bru�o 1 szt: 20 kg

DYNAMIQ V2 (CN-1909)

2.  - Blat wykonany z płyty laminowanej Ogółem:  - STANDARD: 600,81 zł ne�o 
 - Nogi biurka wykonane z lakierowanego proszkowo metalu wysokość: 72cm czarny

 - Zmiana programów świecenia LED za pomocą pilota szerokość: 120 cm 739 zł bru�o 
 - Blat biurka wyposażony jest w 2 otwory na przewody głębokość: 60 cm

 - Biurko posiada możliwość montażu ładowarki    

 - Blat biurka posiada frez od spodu w którym umieszczamy ładowarkę

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

132 x 71 x 15

waga bru�o 1 szt: 20,1 kg

DYNAMIQ V4 (CN-1906)

3.  - Blat wykonany z płyty laminowanej Ogółem:  - STANDARD: 543,90 zł ne�o 
 - Nogi biurka wykonane z lakierowanego proszkowo metalu wysokość: 71,5 cm czarny

 - Górna część stelaża wyposażona w diody LED szerokość: 120 cm 669 zł bru�o 
 - Zmiana programów świecenia LED za pomocą pilota głębokość: 60 cm

 - Blat biurka wyposażony jest w 2 otwory na przewody

 - Biurko posiada możliwość montażu ładowarki

 - Blat biurka posiada frez od spodu w którym umieszczamy ładowarkę

ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

132 x 71 x 15

waga bru�o: 19,75 kg

DYNAMIQ V6 (CN-1908)

4.  - Blat wykonany z płyty laminowanej Ogółem:  - STANDARD: 690,24 zł ne�o 
 - Blat wyposażony w diody LED wysokość: 71,5 cm czarny

 - Nogi biurka wykonane z lakierowanego proszkowo metalu szerokość: 120 cm 849 zł bru�o 
 - Zmiana programów świecenia LED za pomocą pilota głębokość: 60 cm

 - Biurko posiada możliwość montażu ładowarki

 - Blat biurka posiada frez od spodu w którym umieszczamy ładowarkę

ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

132 x 71 x 15

waga bru�o: 24,75 kg

DYNAMIQ V8 (CN-1903)

MODEL CENA PLN

BIURKA GAMINGOWE DYNAMIQ

max obciążenie: 120 kg,                         

40 kg punktowe

max obciążenie: 120 kg,                         

40 kg punktowe

max obciążenie: 120 kg,                                   

40 kg punktowe

OPIS

max obciążenie: 120 kg,                                   

40 kg punktowe
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WYKOŃCZENIE
1.  - Stelaż metalowy w całości chromowany lub w całości lakierowany na biało lub czarno  - CHROMOWANY 1031,71 zł ne�o 

 - Nóżki posiadają regulację wysokości

 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja 1 269 zł bru�o 
 - Stelaż pakowany jest w 2 paczki  - CZARNY 771,54 zł ne�o 

Wymiary paczek:

Boki 80 x 82 x 9 cm 949 zł bru�o 
waga bru�o 1 szt: 9,7 kg  - BIAŁY 771,54 zł ne�o 

Wymiary stelaża: Sztangi 127 x 17,5 x 4 cm

wysokość:  73 cm waga bru�o 1 szt: 3,8 kg 949 zł bru�o 
szerokość: 122 cm

głębokość: 76 cm
STELAŻ COMPUTER DESK

259,35 zł ne�o 

319 zł bru�o 
739,02 zł ne�o 

 - Maksymalne obciążenie blatu 120 kg, obciążenie punktowe 40 kg
 - Blat pakowany jest w 1 paczkę 909 zł bru�o 

836,59 zł ne�o 

1 029 zł bru�o 
795,93 zł ne�o 

979 zł bru�o 
Wymiary blatów: Wymiary paczki: 974,80 zł ne�o 
szerokość: 117 cm Blat 127 x 80 x 4 cm

grubość : szklany 8mm/pozostałe 18mm waga bru�o 1 szt:  22 kg 1 199 zł bru�o 
głębokość: 76 cm 161,79 zł ne�o 

BLAT COMPUTER DESK 199 zł bru�o 
2.  - Stelaż metalowy w całości chromowany lub w całości lakierowany na biało lub czarno  - CHROMOWANY 974,80 zł ne�o 

 - Nóżki posiadają regulację wysokości

 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja 1 199 zł bru�o 
 - Stelaż pakowany jest w 2 paczki  - CZARNY 714,63 zł ne�o 

Wymiary paczek:

Boki 64 x 82 x 9 cm 879 zł bru�o 
waga bru�o 1 szt: 9,7 kg  - BIAŁY 714,63 zł ne�o 

Wymiary stelaża: Sztangi 127 x 17,5 x 4 cm

wysokość:  73 cm waga bru�o 1 szt: 3,8 kg 879 zł bru�o 
szerokość: 120 cm

głębokość: 60 cm
STELAŻ DESK PLUS

234,96 zł ne�o 

289 zł bru�o 
552,03 zł ne�o 

 - Maksymalne obciążenie blatu 120 kg, obciążenie punktowe 40 kg
 - Blat pakowany jest w 1 paczkę 679 zł bru�o 

657,72 zł ne�o 

809 zł bru�o 
625,20 zł ne�o 

769 zł bru�o 
Wymiary blatów: Wymiary paczki: 763,41 zł ne�o 
szerokość: 115 cm Blat 127 x 64 x 4 cm

grubość : szklany 8mm/pozostałe 18mm waga bru�o 1 szt:  19 kg 939 zł bru�o 
głębokość: 60 cm 129,27 zł ne�o 

BLAT DESK PLUS 159 zł bru�o 
3.  - Stelaż metalowy w całości chromowany lub w całości lakierowany na biało lub czarno  - CHROMOWANY 1072,36 zł ne�o 

 - Nóżki posiadają regulację wysokości

 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja 1 319 zł bru�o 
 - Stelaż pakowany jest w 2 paczki  - CZARNY 779,67 zł ne�o 

Wymiary paczek:

Boki 80 x 82 x 9 cm 959 zł bru�o 
waga bru�o 1 szt: 9,7 kg  - BIAŁY 779,67 zł ne�o 

Wymiary stelaża: Sztangi 157 x 17,5 x 4 cm

wysokość:  73 cm waga bru�o 1 szt: 3,8 kg 959 zł bru�o 
szerokość: 152 cm

głębokość: 76 cm
STELAŻ MAIN DESK

 - PŁYTA MDF 

LAKIEROWANA CZARNA

 - SKLEJKA 

FORNIROWANA DĄB

 - PŁYTA MDF 

LAKIEROWANA CZARNA

 BIURKA 
MODEL

 - PŁYTA LAMINOWANA - 

DĄB LANCELOT

 - Półki wykonane z płyty MDF, sklejki oraz z płyty laminowanej dąb lancelot posiadają wyciete frezy od 

spodu, które zapobiegają przesuwaniu się blatu  - PŁYTA MDF 

LAKIEROWANA BIAŁA

 - PŁYTA MDF 

FORNIROWANA DĄB

 - PŁYTA LAMINOWANA - 

DĄB LANCELOT

 - SKLEJKA 

FORNIROWANA DĄB

 - Szklane blaty umieszczone są na gumowych elementach, które zapobiegają przesuwaniu się i drganiu  - SZKLANY BIAŁY LUB 

CZARNY
 - Blaty wykonane z płyty MDF, sklejki oraz z płyty laminowanej dąb lancelot posiadają wyciete frezy od 

spodu, które zapobiegają przesuwaniu się blatu  - PŁYTA MDF 

LAKIEROWANA BIAŁA

 - PŁYTA MDF 

FORNIROWANA DĄB

OPIS

 - Szklane blaty umieszczone są na gumowych elementach, które zapobiegają przesuwaniu się i drganiu  - SZKLANY BIAŁY LUB 

CZARNY

CENA PLN
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WYKOŃCZENIE
324,39 zł ne�o 

399 zł bru�o 
901,63 zł ne�o 

 - Maksymalne obciążenie blatu 120 kg, obciążenie punktowe 40 kg
 - Blat pakowany jest w 1 paczkę 1 109 zł bru�o 

1 047,97 zł ne�o 

1 289 zł bru�o 
1 007,32 zł ne�o 

Wymiary blatów: Wymiary paczki:

szerokość: 147 cm Blat 157 x 80 x 4 cm 1 239 zł bru�o 
grubość : szklany 8mm/pozostałe 18mm waga bru�o 1 szt: 26 kg 1 234,96 zł ne�o 
głębokość: 76 cm

1 519 zł bru�o 
210,57 zł ne�o 

BLAT MAIN DESK 259 zł bru�o 
4.  - Stelaż metalowy w całości chromowany lub w całości lakierowany na biało lub czarno  - CHROMOWANY 1113,01 zł ne�o 

 - Nóżki posiadają regulację wysokości

 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja 1 369 zł bru�o 
 - Stelaż pakowany jest w 2 paczki  - CZARNY 804,07 zł ne�o 

Wymiary paczek: 989 zł bru�o 
Boki 80 x 82 x 9 cm  - BIAŁY 804,07 zł ne�o 

Wymiary stelaża: waga bru�o 1 szt: 9,7 kg

wysokość:  73 cm Sztangi 184 x 17,5 x 4 cm 989 zł bru�o 
szerokość: 180 cm waga bru�o 1 szt: 3,8 kg

głębokość: 76 cm

STELAŻ XXL

462,60 zł ne�o 

569 zł bru�o 
1 064,23 zł ne�o 

 - Maksymalne obciążenie blatu 120 kg, obciążenie punktowe 40 kg
 - Blat pakowany jest w 1 paczkę 1 309 zł bru�o 

1 218,70 zł ne�o 

1 499 zł bru�o 
1 202,44 zł ne�o 

1 479 zł bru�o 
Wymiary blatów: Wymiary paczki: 1 470,73 zł ne�o 
szerokość: 175 cm Blat 184 x 80 x 4 cm

grubość : szklany 8mm/pozostałe 18mm waga bru�o 1 szt:  29 kg 1 809 zł bru�o 
głębokość: 76 cm 234,96 zł ne�o 

BLAT XXL 289 zł bru�o 
5.  - Element łączący biurka serii Z-Line i DD Z-Line, za wyjątkiem biurek Desk Plus  - CHROMOWANY 234,96 zł ne�o 

 - Stelaż metalowy w całości chromowany lub w całości lakierowany na biało lub czarno

 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja 289 zł bru�o 
 - Konstrukcja stelaża pakowana jest w 1 paczkę  - CZARNY 210,57 zł ne�o 

Wymiary paczki:

Konstrukcja 78 x 77 x 4 cm 259 zł bru�o 
waga bru�o 1 szt: 2,1 kg  - BIAŁY 210,57 zł ne�o 

Wymiary stelaża:

głębokość: 76 cm 259 zł bru�o 
STELAŻ CORNER

178,05 zł ne�o 

219 zł bru�o 
365,04 zł ne�o 

 - Maksymalne obciążenie blatu 120 kg, obciążenie punktowe 40 kg
 - Blat pakowany jest w 1 paczkę 449 zł bru�o 

430,08 zł ne�o 

529 zł bru�o 
348,78 zł ne�o 

429 zł bru�o 
Wymiary blatów: Wymiary paczki: 503,25 zł ne�o 
wysokość:  73 cm Blat 80 x 79 x 4 cm

głębokość: 76 cm waga bru�o 1 szt:  10,1 kg 619 zł bru�o 
88,62 zł ne�o 

BLAT CORNER 109 zł bru�o 

1.  - Stelaż metalowy w całości chromowany lub w całości lakierowany na biało lub czarno  - CHROMOWANY 1673,98 zł ne�o 
 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja

 - Konstrukcja regału pakowana jest w 1 paczkę 2 059 zł bru�o 
 - Możliwość łączenia segmentów regału  - CZARNY 1 080,49 zł ne�o 

Wymiary paczki:

197 x 40 x 10 cm 1 329 zł bru�o 
Wymiary stelaża: waga bru�o 1 szt: 31 kg  - BIAŁY 1 080,49 zł ne�o 
wysokość:  195 cm

szerokość: 68 cm Wymiary profilu bocznego: 1 329 zł bru�o 
głębokość: 36 cm  Szerokość - 2 cm

STELAŻ max obciążenie półki: 15 kg  Wysokość - 4 cm

DIALOG CENA DOTYCZY JEDNEGO SEGMENTU

 - Szklane blaty umieszczone są na gumowych elementach, które zapobiegają przesuwaniu się i drganiu

 - PŁYTA LAMINOWANA - 

DĄB LANCELOT

 - SKLEJKA 

FORNIROWANA DĄB

 - PŁYTA MDF 

LAKIEROWANA BIAŁA

 - SZKLANY BIAŁY LUB 

CZARNY

 - PŁYTA MDF 

LAKIEROWANA BIAŁA

 - SKLEJKA 

FORNIROWANA DĄB

 - SZKLANY BIAŁY LUB 

CZARNY
 - Blaty wykonane z płyty MDF, sklejki oraz z płyty laminowanej dąb lancelot posiadają wyciete frezy od 

spodu, które zapobiegają przesuwaniu się blatu

 - PŁYTA LAMINOWANA - 

DĄB LANCELOT

 - PŁYTA MDF 

LAKIEROWANA CZARNA

 - Blaty wykonane z płyty MDF, sklejki oraz z płyty laminowanej dąb lancelot posiadają wyciete frezy od 

spodu, które zapobiegają przesuwaniu się blatu

REGAŁY

 - Szklane blaty umieszczone są na gumowych elementach, które zapobiegają przesuwaniu się i drganiu

CENA PLN

 - PŁYTA MDF 

LAKIEROWANA CZARNA

 - PŁYTA MDF 

FORNIROWANA DĄB

 - Szklane blaty umieszczone są na gumowych elementach, które zapobiegają przesuwaniu się i drganiu  - SZKLANY BIAŁY LUB 

CZARNY
 - Blaty wykonane z płyty MDF, sklejki oraz z płyty laminowanej dąb lancelot posiadają wyciete frezy od 

spodu, które zapobiegają przesuwaniu się blatu  - PŁYTA MDF 

LAKIEROWANA BIAŁA

OPIS

 - PŁYTA MDF 

FORNIROWANA DĄB

 - PŁYTA MDF 

LAKIEROWANA CZARNA

 - PŁYTA MDF 

FORNIROWANA DĄB

 - SKLEJKA 

FORNIROWANA DĄB

 - PŁYTA LAMINOWANA - 

DĄB LANCELOT

MODEL
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WYKOŃCZENIE
 - Maksymalne obciążenie półki 15 kg 381,30 zł ne�o 

469 zł bru�o 

 - Koszty wysyłki: W1 (20 zł ne�o/1 paczka) 1 080,49 zł ne�o 

1 329 zł bru�o 
1 267,48 zł ne�o 

1 559 zł bru�o 
1 218,70 zł ne�o 

Wymiary półek: Opcjonalnie 1 paczka 1 499 zł bru�o 
wysokość: 36 cm szklany/pozostałe 34,7 cm Wymiary paczki: 1 486,99 zł ne�o 
głębokość: 36 cm Półki 65 x 35,5 x 6 cm

grubość : szklany 5mm/pozostałe 18mm waga bru�o 1 szt: 16,6 kg 1 829 zł bru�o 
szerokość: 64 cm 234,96 zł ne�o 

PÓŁKI DIALOG CENA DOTYCZY JEDNEGO SEGMENTU 289 zł bru�o 

WYKOŃCZENIE
1.  - CHROMOWANY 4 447,97 zł ne�o 

 - Nóżki posiadają regulację wysokości 5 471 zł bru�o 
 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja  - CZARNY 3 465,85 zł ne�o 

4 263 zł bru�o 
 - BIAŁY 3 465,85 zł ne�o 

STELAŻ STÓŁ KONFERENCYJNY
COMPUTER DESK 4 263 zł bru�o 

1 230,89 zł ne�o 

1 514 zł bru�o 
2 938,21 zł ne�o 

3 614 zł bru�o 

3 393,50 zł ne�o 

4 174 zł bru�o 
2 986,99 zł ne�o 

3 674 zł bru�o 
Wymiary blatów: 3 962,60 zł ne�o 
grubość : szklany 8mm/pozostałe 18mm
głębokość: 76 cm 4 874 zł bru�o 

678,05 zł ne�o 
BLAT STÓŁ KONFERENCYJNY
COMPUTER DESK 834 zł bru�o 

2.  - CHROMOWANY 4 586,18 zł ne�o 

 - Nóżki posiadają regulację wysokości 5 641 zł bru�o 
 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja  - CZARNY 3 493,50 zł ne�o 

4 297 zł bru�o 
 - BIAŁY 3 493,50 zł ne�o 

STELAŻ STÓŁ KONFERENCYJNY
MAIN DESK 4 297 zł bru�o 

1 360,98 zł ne�o 

1 674 zł bru�o 
3 263,41 zł ne�o 

4 014 zł bru�o 
3 816,26  zł ne�o 

4 694zł bru�o 
3 409,76 zł ne�o 

4 194 zł bru�o 
Wymiary blatów: 4 482,93 zł ne�o 
grubość : szklany 8mm/pozostałe 18mm
głębokość: 76 cm 5 514 zł bru�o 

775,61 zł ne�o 
BLAT STÓŁ KONFERENCYJNY
MAIN DESK 954 zł bru�o 

3.  - CHROMOWANY 4 724,39 zł ne�o 

 - Nóżki posiadają regulację wysokości 5 811 zł bru�o 
 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja  - CZARNY 3 576,42 zł ne�o 

4 399 zł bru�o 
 - BIAŁY 3 576,42 zł ne�o 

4 399 zł bru�o 
STELAŻ STÓŁ KONFERENCYJNY XXL

1 637,40 zł ne�o 

2 014 zł bru�o 
3 588,62 zł ne�o 

4 414 zł bru�o 
4 157,72 zł ne�o 

5 114 zł bru�o 
3 800 zł ne�o 

4 674 zł bru�o 
Wymiary blatów: 4954,47 zł ne�o 
grubość : szklany 8mm/pozostałe 18mm
głębokość: 76 cm 6 094 zł bru�o 

824,39 zł ne�o 

BLAT STÓŁ KONFERENCYJNY XXL 1014 zł bru�o 

 - Maksymalne obciążenie blatu 120 kg, obciążenie punktowe 40 kg

 - SZKLANY BIAŁY LUB 

CZARNY

 - PŁYTA MDF 

LAKIEROWANA BIAŁA

 - PŁYTA MDF 

LAKIEROWANA CZARNA

 - PŁYTA MDF 

FORNIROWANA DĄB

 - SKLEJKA 

FORNIROWANA DĄB

 - PŁYTA LAMINOWANA - 

DĄB LANCELOT

 - Blaty wykonane z płyty MDF, sklejki oraz z płyty laminowanej dąb 

lancelot posiadają wyciete frezy od spodu, które zapobiegają przesuwaniu 

się blatu

 - Stelaż metalowy w całości chromowany lub w całości lakierowany na 

biało lub czarno

 - Stelaż metalowy w całości chromowany lub w całości lakierowany na 

biało lub czarno

 - Szklane blaty umieszczone są na gumowych elementach, które 

zapobiegają przesuwaniu się i drganiu

Wybrany wariant: 2 

biurka XXL + 4 Cornery + 

2 boki do Cornerów

 - SZKLANY BIAŁY LUB 

CZARNY

 - PŁYTA MDF 

LAKIEROWANA BIAŁA

 - PŁYTA MDF 

LAKIEROWANA CZARNA

 - PŁYTA MDF 

FORNIROWANA DĄB

 - SKLEJKA 

FORNIROWANA DĄB

Wybrany wariant: 2 

biurka Main Desk + 4 

Cornery + 2 boki do 

Cornerów

 - PŁYTA MDF 

LAKIEROWANA CZARNA

Wybrany wariant: 2 

biurka Main Desk + 4 

Cornery + 2 boki do 

Cornerów

Wybrany wariant: 2 

biurka XXL+ 4 Cornery + 2 

boki do Cornerów

 - PŁYTA LAMINOWANA - 

DĄB LANCELOT

 - Blaty wykonane z płyty MDF, sklejki oraz z płyty laminowanej dąb 

lancelot posiadają wyciete frezy od spodu, które zapobiegają przesuwaniu 

się blatu

MODEL OPIS CENA PLN

 - Szklane blaty umieszczone są na gumowych elementach, które 

zapobiegają przesuwaniu się i drganiu

 - Maksymalne obciążenie blatu 120 kg, obciążenie punktowe 40 kg

 - PŁYTA LAMINOWANA - 

DĄB LANCELOT

STOŁY 

 - SKLEJKA 

FORNIROWANA DĄB

Wybrany wariant: 2 

biurka Computer Desk + 4 

Cornery + 2 boki do 

Cornerów

Wybrany wariant: 2 

biurka Computer Desk + 4 

Cornery + 2 boki do 

Cornerów

 - PŁYTA MDF 

LAKIEROWANA CZARNA

 - Blaty wykonane z płyty MDF, sklejki oraz z płyty laminowanej dąb 

lancelot posiadają wyciete frezy od spodu, które zapobiegają przesuwaniu 

się blatu

 - SZKLANY BIAŁY LUB 

CZARNY

CENA PLN

 - Szklane blaty umieszczone są na gumowych elementach, które 

zapobiegają przesuwaniu się i drganiu

 - PŁYTA MDF 

FORNIROWANA DĄB

 - SKLEJKA 

FORNIROWANA DĄB

 - PŁYTA LAMINOWANA - 

DĄB LANCELOT

 - PŁYTA MDF 

LAKIEROWANA BIAŁA

MODEL

 - PŁYTA MDF 

FORNIROWANA DĄB

OPIS
 - Stelaż metalowy w całości chromowany lub w całości lakierowany na 

biało lub czarno

 - PŁYTA MDF 

LAKIEROWANA BIAŁA

 - SZKLANY BIAŁY LUB 

CZARNY

 - Maksymalne obciążenie blatu 120 kg, obciążenie punktowe 40 kg
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA
1.  - Główny blat wykonany z płyty MDF lakierowanej w białym matowym kolorze Ogółem:  - STANDARD: 779,67 zł ne�o

- Blat wyposażony w matę antypoślizgową. wysokość: 80,5 cm biały

- Otwierana nadstawka wykonana z płyty MDF wykończona okleiną szerokość: 120 cm 959 zł bru�o
- Otwierana nadstawka wyposażona w cichy domyk. głębokość: 60 cm

- Otwory na przewody

- Nogi biurka wykonane z lakierowanego proszkowo metalu

- Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja

ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

152 x 66,5 x 22 cm

waga bru�o 1 szt:  26,5kg

AMY (JSBG-217)

2.  - Biurko w całości wykonane z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk Ogółem:  - STANDARD: 673,98 zł ne�o
 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja wysokość: 76 cm biały

szerokość: 120 cm 829 zł bru�o
głębokość: 60 cm

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

152 x 66 x 15 cm

waga bru�o 1 szt:  24,9 kg

BISE (CTB-030)

3.  - Blat biurka wykonany z płyty MDF, lakierowanej na wysoki połysk Ogółem:  - STANDARD: 836,59 zł ne�o
 - Wbudowane dwie szuflady wysokość: 76 cm biały

 - Nogi biurka wykonane z chromowanej stali szerokość: 120 cm 1029 zł bru�o 
 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja głębokość: 60 cm

1 szt. - 2 paczki

wymiary paczki:

Blat 124 x 64 x 26 cm

waga bru�o 1 szt:  22 kg

Boki 63 x 57 x 14 cm

BORA BIAŁE (CTB-009-0) waga bru�o 1 szt:  4 kg

4.  - Blat wykonany z płyty MDF lakierowanej w białym matowym kolorze Ogółem:  - STANDARD: 755,28 zł ne�o
- Blat wyposażony w zamykany schowek z cichym domykiem. wysokość: 76 cm biały

- Dwie szuflady szerokość: 110 cm 929 zł bru�o 
 - Fronty szuflad wykonane z płyty MDF wykończone okleiną głębokość: 55 cm

- Nogi biurka wykonane z lakierowanego proszkowo metalu

- Otwór na przewody

- Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja

ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

120 x 68,5 x 22 cm

waga bru�o: 29,4 kg 

CLEO (1761)

5. Ogółem:  - STANDARD: 673,98 zł ne�o
wysokość: 76 cm biały, dąb

- Blat wyposażony w matę antypoślizgową. szerokość: 120 cm 829 zł bru�o 
- Blat wyposażony w miejsce na tablet / telefon głębokość: 60 cm

- Dwie szuflady

 - Szuflady wykonane z płyty wykończonej okleiną w kolorze dębu

- Nogi biurka wykonane z lakierowanego proszkowo metalu

- Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

145 x 65 x 16 cm

waga bru�o 

DELLA (JSBG-061B)

6.  - Blat wykonany z płyty MDF lakierowanej w białym matowym kolorze Ogółem:  - STANDARD: 787,80 zł ne�o
- Trzy szuflady wysokość: 76 cm biały

- Front szuflad wykonany z lakierowanego drewna dębowego szerokość: 110 cm 969 zł bru�o 
- Szuflady wyposażone w prowadnice z cichym domykiem głębokość: 55 cm

- Nogi biurka wykonane z lakierowanego proszkowo metalu

- Otwór na przewody

- Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja

ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

141 x 63 x 12 cm

waga bru�o: 28,5 kg 

DORIS (1724)

7.  - Blat wykonany z płyty MDF lakierowanej w białym matowym kolorze Ogółem:  - STANDARD: 600,81 zł ne�o
- Nadstawka wyposażona w dwa ruchome organizery wysokość: 86 cm biały

- Nogi biurka wykonane z lakierowanego proszkowo metalu szerokość: 110 cm 739 zł bru�o 
- Otwór na przewody głębokość: 50 cm

- Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja

ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

117 x 56 x 19 cm

waga bru�o: 20 kg

GRACE (JSBG-219)

8.  - Sza�a wykonana z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk. Ogółem biurko:  - STANDARD: 1 462,60 zł ne�o 
 - Blat biurka wykonany z hartowanego czarnego szkła o grubości 10 mm wysokość:  76 cm czarny

 - Noga biurka wykonana z lakierowanej stali szerokość: 120 cm 1 799 zł bru�o
 - Waga 81 kg głębokość: 60 cm

1 szt. - 3 paczki

Blat 128 x 66 x 6 cm

waga bru�o 1 szt:  22 kg

Parametry techniczne, szafka: Boki 85 x 66 x 12 cm

Głębokość – 42 cm waga bru�o 1 szt: 11 kg

Szerokość – 120 cm Sza�a: 127 x 51 x 20 cm

Wysokość – 61 cm waga bru�o 1 szt: 48 kg

MARIN (TCD-1300) WYSYŁKA NA PALECIE

max obciążenie: 120 kg,                             

40 kg punktowe

max obciążenie: 120 kg,                                   

40 kg punktowe

MODEL

 - Główny blat wykonany z płyty MDF lakierowanej w białym matowym kolorze

max obciążenie: 120 kg,                                   

40 kg punktowe

max obciążenie: 120 kg,                         

40 kg punktowe

OPIS

max obciążenie: 120 kg,                         

40 kg punktowe

max obciążenie: 120 kg,                                   

40 kg punktowe

max obciążenie: 120 kg,                                   

40 kg punktowe

CENA PLN

max obciążenie: 120 kg,                                   

40 kg punktowe

BIURKA
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA
9. Ogółem:  - STANDARD: 608,94 zł ne�o 

wysokość:  76 cm czarny/czarny

 - Blat biurka wyposażony w dwie szuflady szerokość: 120 cm 749 zł bru�o
 - Nogi biurka wykonane z lakierowanego proszkowo metalu głębokość: 50 cm

 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja

ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

128 x 59 x 14 cm

waga bru�o:  

NORTES (JSBG-220-MDF-B)

10.  - Blat wykonany z płyty MDF o grubości 15mm, wykończony melaminą Ogółem:  - STANDARD: 535,77 zł ne�o 
 - Blat biurka wyposażony w dwie szuflady wysokość:  76 cm czarny/dąb

 - Nogi biurka wykonane z lakierowanego proszkowo metalu szerokość: 120 cm 659 zł bru�o
 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja głębokość: 50 cm

ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

128 x 59 x 14 cm

waga bru�o:  

NORTES (JSBG-220-MDF-M)

11.  - Blat wykonany z płyty wiórowej wykończony melaminą Ogółem:  - STANDARD 1: 454,47 zł ne�o 
 - Nogi biurka wykonane z lakierowanego proszkowo metalu wysokość: 75 cm czarny stelaż, walnut

 - Możliwość szybkiego złożenia i rozłożenia biurka szerokość: 110 cm 559 zł bru�o
 - Biurko wyposażone w stopki poziomujące głębokość: 55 cm  - STANDARD 2:

 - Solidna, stabilna i bardzo mocna konstrukcja czarny stelaż, golden teak

ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

117 x 83 x 11 cm

waga bru�o:  17 kg

QUICK (HY003T)

12.  - Blat biurka wykonany z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk Ogółem:  - STANDARD: 909,76 zł ne�o 
 - Nogi biurka wykonane z chromowanej stali wysokość:  76 cm biały

 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja szerokość: 120 cm 1 119 zł bru�o 

głębokość: 60 cm

1 szt. - 1 paczka

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

133 x 67 x 18 cm

waga bru�o 1 szt:  34,5 kg

SOLANO (CTB-011-0) WYSYŁKA NA PALECIE

13.  - Blat wykonany z płyty komórkowej wykończony melaminą Ogółem:  - STANDARD: 438,21 zł ne�o 
 - Nogi biurka wykonane z lakierowanego proszkowo metalu wysokość: 76 cm czarny/dąb

 - Solidna, stabilna i bardzo mocna konstrukcja szerokość: 120 cm 539 zł bru�o
głębokość: 60 cm

ilość w kartonie: 1 szt.

wymiary paczki:

145 x 67,5 x 10,5 cm

waga bru�o: 

TEO (CTB-002)

14.  - Biurko wykonane z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk Ogółem:  - STANDARD: 1 982,93 zł ne�o 
wysokość:  76 cm biały

Parametry techniczne szafki: szerokość: 120 cm 2 439 zł bru�o 
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 bru�o 1 szt:  24 kg

Sza�a 127 x 50 x 20 cm

waga bru�o 1 szt:  48 kg

TIVANO (CTB-020) WYSYŁKA NA PALECIE

15.  - Blat biurka wykonany z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk Ogółem:  - STANDARD: 828,46 zł ne�o
 - Wbudowana szuflada wysokość:  76 cm biały, czarny

 - Nogi biurka wykonane z chromowanej stali szerokość: 120 cm 1019 zł bru�o
 - Solidna stabilna i bardzo mocna konstrukcja głębokość: 55 cm

1 szt. - 2 paczki

Blat 124 x 59 x 16 cm

waga bru�o 1 szt:  19 kg

Boki 68 x 56 x 15 cm

waga bru�o 1 szt:  4,5 kg

ZEFIR (CTB-007-0)

MODEL

max obciążenie: 120 kg,                                

40 kg punktowe

max obciążenie: 120 kg,                

40 kg punktowe

max obciążenie: 120 kg,                                   

40 kg punktowe

max obciążenie: 120 kg,                                   

40 kg punktowe

OPIS

max obciążenie: 120 kg,                                   

40 kg punktowe

NOWOŚĆ !

 - Blat wykonany z płyty MDF o grubości 15mm, lakierowany w matowym kolorze

CENA PLN

NOWOŚĆ !

max obciążenie: 120 kg,                                   

40 kg punktowe

NOWOŚĆ !

max obciążenie: 120 kg,                                   

40 kg punktowe

NOWOŚĆ !
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1.  - Okrągły blat wykonany z tworzywa sztucznego (ABS) Ogółem:  - STANDARD: 218,70 zł ne�o 

 - Blat umieszczony na stalowej nodze zakończonej stopą o średnicy 45 cm wysokość:  72 cm

 - Noga oraz podstawa są w całości chromowane średnica: 60 cm 269 zł bru�o 
max obciążenie: 30 kg,    

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

62 x 62 x 20 cm

waga bru�o 1 szt:  8 kg

BISTRO (3-04A)

2. Ogółem:  - STANDARD: 1 706,50 zł ne�o
wysokość:  76 cm biały

 - Grubość blatu - 4 cm szerokość: 160-200 cm 2 099 zł bru�o 
głębokość: 90 cm

1 szt. - 2 paczki

Blat 167 x 97 x 17 cm

waga bru�o 1 szt:  50 kg

Nogi 87 x 28 x 16 cm

waga bru�o 1 szt:  8 kg

HELENA-DT WYSYŁKA NA PALECIE

3.  - Rozkładany stół, blat wykonany z płyty MDF  Ogółem:  - STANDARD: 1 592,68 zł ne�o
 - Rama stołu wykonana z drewna wysokość:  76 cm drewniana okleina

szerokość: 160-200 cm 1 959 zł bru�o 

głębokość: 90 cm

wymiary paczki:

Blat: 166 x 96 x 15 cm

waga bru�o 1 szt: 41 kg

MALMO-DT WYSYŁKA NA PALECIE

4.  - Rozkładany stół, blat wykonany z barwionego na szaro szkła Ogółem:  - STANDARD: 1 665,85 zł ne�o 
 - Nogi wykonane z drewna - dąb wysokość:  75 cm szary

szerokość: 150-190 cm 2 049 zł bru�o 
głębokość: 90 cm

wymiary paczki:

Blat: 158 x 98 x 16 cm

waga bru�o 1 szt: 53 kg

MONTANA - DT WYSYŁKA NA PALECIE

5.  - Okrągły blat wykonany z tworzywa sztucznego (ABS) Ogółem:  - STANDARD: 243,09 zł ne�o 
 - Blat umieszczony na stalowej nodze zakończonej stopą wysokość: 111 cm

 - Noga oraz podstawa (średnica 50 cm) są w całości chromowane średnica: 60 cm 299 zł bru�o 
max obciążenie: 30 kg     

1 szt. - 2 paczki

Blat 62 x 62 x 20 cm

waga bru�o 1 szt:  6,9 kg

Noga 101 x 18 x 18 cm

waga bru�o 1 szt:  2,2 kg

ROUND (3-04)

6.  - Blat wykonany z hartowanego szkła o grubości 10 mm Ogółem: 909,76 zł ne�o
wysokość:  76 cm

szerokość: 160 cm 1 119 zł bru�o
głębokość: 90 cm

1 szt. - 2 paczki

Blat  166 x 97 x 5 cm

waga bru�o 1 szt:  38 kg

Nogi 83 x 53 x 15  cm

waga bru�o 1 szt:  8 kg

TEXAS PMG WYSYŁKA NA PALECIE

7.  - Blat wykonany z hartowanego szkła o grubości 10 mm Ogółem: 722,76 zł ne�o 
wysokość:  75 cm

średnica: 120 cm 889 zł bru�o

1 szt. - 2 paczki

Blat  126 x 126 x 5 cm

waga bru�o 1 szt:  29 kg

Nogi 79 x 52 x 15  cm

waga bru�o 1 szt:  6,4 kg

TEXAS RDG WYSYŁKA NA PALECIE

max obciążenie: 90 kg,                         

30 kg punktowe

STOŁY

max obciążenie: 90 kg,                                           

30 kg punktowe

max obciążenie: 90 kg,                                     

30 kg punktowe

max obciążenie: 90 kg,                                  

30 kg punktowe

max obciążenie: 90 kg,                                 

30 kg punktowe

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

wykonane z drewna-jesion

tworzywo ABS czarny, biały, 

czerwony, beżowy, brązowy, 

srebrny

CENA PLN

 - Konstrukcja w kolorze czarnym wykonana z metalu polakierowanego lakierem 

proszkowym

 - Konstrukcja w kolorze czarnym wykonana z metalu polakierowanego lakierem 

proszkowym

MODEL

tworzywo ABS czarny, biały, 

czerwony, beżowy, brązowy, 

srebrny

OPIS
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA
1.  - Korpus wykonany z polakierowanego metalu Ogółem:  - STANDARD: 511,38 zł ne�o

- Kółka z hamulcami wysokość: 58 cm czarny, biały, srebrny

- Szuflada wyposażona w organizer (piórnik) szerokość: 40 cm 629 zł bru�o 
- 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 bru�o 1 szt: 15 kg

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

2.  - Korpus wykonany z polakierowanego metalu Ogółem:  - STANDARD: 535,77 zł ne�o 
 - Kółka z hamulcami wysokość: 58 cm czarny, biały, srebrny

 - Szuflada wyposażona w organizer (piórnik) szerokość: 40 cm 659 zł bru�o
 - Szuflady zamykane na klucz głębokość: 56 cm

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

58 x 56 x 43 cm

waga bru�o 1 szt: 15 kg

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

3.  - Korpus wykonany z polakierowanego metalu Ogółem:  - STANDARD: 470,73 zł ne�o
 -  Kółka z hamulcami wysokość: 48 cm czarny, biały, srebrny

 - Szuflada wyposażona organizer (piórnik) szerokość: 39 cm 579 zł bru�o
 - Szuflady zamykane na klucz głębokość: 55 cm

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

57 x 46 x 43 cm

waga bru�o 1 szt: 13,5 kg

4.  - Korpus wykonany z płyty MDF lakierowany na wysoki połysk Ogółem:  - STANDARD: 421,95 zł ne�o
 - Mobilny kontener, na kółkach wysokość: 62 cm biały

szerokość: 46,5 cm 519 zł bru�o
głębokość: 40 cm

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

75 x 52,5 x 14 cm

waga bru�o 1 szt: 17,60 kg

5.  - Korpus wykonany z polakierowanego metalu Ogółem:  - STANDARD: 673,98 zł ne�o
wysokość: 56 cm czarny, biały, srebrny

szerokość: 39 cm 829 zł bru�o
- Kółka z hamulcami głębokość: 56 cm

- Szuflada wyposażona w organizer (piórnik)

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

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

57 x 66 x 40 cm

waga bru�o 1 szt: 22 kg

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

6.  - Korpus wykonany z polakierowanego metalu Ogółem:  - STANDARD: 608,94 zł ne�o
wysokość: 56 cm czarny, biały, srebrny

szerokość: 39 cm 749 zł bru�o
 - Kółka z hamulcami głębokość: 56 cm

 - Szuflada wyposażona w organizer (piórnik)

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

ilość w kartonie: 1 szt

- Dolna szuflada z możliwością zawieszenia akt wymiary paczki:

57 x 56 x 40 cm

waga bru�o 1 szt: 22 kg

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

7. Ogółem:  - STANDARD: 633,33 zł ne�o
wysokość: 64 cm czarny, biały, srebrny

szerokość: 39 cm 779 zł bru�o 
głębokość: 56 cm

- Kółka z hamulcami

- Szuflada wyposażona w organizer (piórnik)

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

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

64 x 59 x 41 cm

waga bru�o 1 szt: 23 kg

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

8.  - Korpus wykonany z polakierowanego metalu Ogółem:  - STANDARD: 543,90 zł ne�o
wysokość: 69 cm czarny, biały, srebrny

szerokość: 39 cm 669 zł bru�o 
 - Kółka z hamulcami głębokość: 56 cm

 - Szuflady z możliwością zawieszenia akt

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

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

66 x 59 x 41 cm

waga bru�o 1 szt: 22,4 kg

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

OPIS

SZAFKI

MODEL CENA PLN

- Wysokiej jakości wykończenie pozwala na ustawienie na środku pomieszczenia

- Wysokiej jakości wykończenie pozwala na ustawienie na środku pomieszczenia

- Korpus wykonany z metalu pomalowanego czarnym, białym lub srebrnym lakierem 

proszkowym

 - Ciche prowadnice kulkowe renomowanej firmy REPON, umożliwiające całkowity 

wysuw szuflady poza korpus kontenera

KONTENER BIUROWY JSGW-010

- Wysokiej jakości wykończenie pozwala na ustawienie na środku pomieszczenia

- Wysokiej jakości wykończenie pozwala na ustawienie na środku pomieszczenia

 - Ciche prowadnice kulkowe renomowanej firmy REPON, umożliwiające całkowity 

wysuw szuflady poza korpus kontenera

 - Ciche prowadnice kulkowe renomowanej firmy REPON, umożliwiające całkowity 

wysuw szuflady poza korpus kontenera

 - Ciche prowadnice kulkowe renomowanej firmy REPON, umożliwiające całkowity 

wysuw szuflady poza korpus kontenera

KONTENER BIUROWY 424-B/ 424-W/ 424-S
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SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA
9.  - Sza�a wykonana z metalu lakierowanego proszkowo Ogółem:  - STANDARD: 673,98 zł ne�o

 - Górne drzwi wyposażone w szklane fronty wysokość:  180 cm czarny, biały, szary

 - Łatwe otwieranie i zamykanie przez drzwi przesuwne szerokość: 85 cm 829 zł bru�o 
 - Regulowana półka głębokość: 39 cm

 - Drzwi sza�i wyposażone w zamek, zamykane na klucz (w komplecie 2 klucze)

 - Stabilna i bardzo mocna konstrukcja

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

183 x 83 x 12,5 cm

waga bru�o 1 szt:  

SZAFKA XD-015

10.  - Sza�a wykonana z metalu lakierowanego proszkowo Ogółem:  - STANDARD: 430,08 zł ne�o
 - Drzwi wyposażone w szklane fronty wysokość:  90 cm czarny, biały, szary

 - Łatwe otwieranie i zamykanie przez drzwi przesuwne szerokość:  85 cm 529 zł bru�o 
 - Regulowana półka głębokość: 39 cm

 - Drzwi sza�i wyposażone w zamek, zamykane na klucz (w komplecie 1 klucz)

 - Stabilna i bardzo mocna konstrukcja

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

93 x 83 x 12,5 cm

waga bru�o 1 szt:  

SZAFKA XD-018

11.  - Sza�a wykonana z metalu lakierowanego proszkowo Ogółem:  - STANDARD: 430,08 zł ne�o
 - Łatwe otwieranie i zamykanie przez drzwi przesuwne wysokość: 90 cm czarny, biały, szary

 - Regulowana półka szerokość:  85 cm 529 zł bru�o 
 - Drzwi sza�i wyposażone w zamek, zamykane na klucz (w komplecie 1 klucz) głębokość: 39 cm

 - Stabilna i bardzo mocna konstrukcja

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

93 x 83 x 12,5 cm

waga bru�o 1 szt:  

SZAFKA XD-020

SPECYFIKACJA WERSJA WYKOŃCZENIA
1.  - Regał wykonany z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk Ogółem:  - STANDARD: 1234,96 zł ne�o 

wysokość: 165 cm czarny, biały

szerokość: 120 cm 1 519 zł bru�o
głębokość: 40 cm

ilość w kartonie: 1 szt

wymiary paczki:

128 x 47 x 35 cm

waga bru�o 1 szt: 43 kg

PISA (CTS-006)

CENA PLNOPIS

REGAŁY 

MODEL

NOWOŚĆ !

NOWOŚĆ !

NOWOŚĆ !

MODEL OPIS CENA PLN
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1.  - Komplet (5 szt.) kółek do foteli z oponką gumowaną 23,58 zł ne�o 

29 zł bru�o 
Parametry techniczne:

Średnica kółka  – 60 mm

Średnica trzpienia - 11 mm

Ilość w paczce: 40 kpl.

KÓLKA GUMOWANE CPU-60 (CT-09)

2.  - Komplet (5 szt.) kółek do foteli z oponką gumowaną 17,89 zł ne�o 

22 zł bru�o
Parametry techniczne:

Średnica kółka  – 50 mm

Średnica trzpienia - 1 1 mm

Ilość w paczce: 40 kpl.

KÓŁKA GUMOWANE CPU-50 (CT-04)

3.  - Komplet (5 szt.) kółek nylnowych samochamownych do foteli 15,45 zł ne�o 
 - Kółka obracają się pod ciężarem

19 zł bru�o 
Parametry techniczne:

Średnica kółka  – 50 mm

Średnica trzpienia - 1 1 mm

Ilość w paczce: 40 kpl.

KÓŁKA SAMOHAMOWNE CPU-50 (CT50-22PAT)

4.  - Komplet (5 szt.) kółek nylonowych do foteli biurowych 15,45 zł ne�o 

Parametry techniczne: 19 zł bru�o 
Średnica kółka  – 60 mm

Średnica trzpienia - 11 mm

Ilość w paczce: 40 kpl.

KÓLKA NYLONOWE CPU-60 (CT-07)

5.  - Komplet (5 szt.) kółek nylonowych do foteli biurowych 23,58 zł ne�o 

Parametry techniczne: 29 zł bru�o
Średnica kółka  – 60 mm

Średnica trzpienia - 11 mm

Ilość w paczce: 40 kpl.

KÓLKA NYLONOWE CPU-60 (CT-11)

6.  - Komplet 2 podłokietników (prawy i lewy) 72,36 zł ne�o 
 - Regulowane podłokietniki wykonane z mocnego tworzywa z miękką nakładką PU

89 zł bru�o

Ilość w paczce: 5 kpl.

PODŁOKIETNIKI (AD-18)

7.  - Komplet 5 stopek do foteli biurowych. 19,51 zł ne�o 
Parametry techniczne:

Średnica trzpienia 11 mm 24 zł bru�o 
Średnica (spód) 50 mm

Wysokość stopki 15 mm

Stopki stosowane do foteli obrotowych z wyjątkiem: Apollo, Ares, Blossom, Brando, Celio, Forte, Sail, Velo, Wau, Wau 2

STOPKI CHROMOWANE Ilość w paczce: 40 kpl.

8.  - Komplet 5 stopek do foteli biurowych. 12,20 zł ne�o 
Parametry techniczne:

Średnica trzpienia: 11 mm 15 zł bru�o 
Średnica (spód): 50 mm

Wysokość stopki: 34 mm

STOPKI NYLONOWE (CT-06) Ilość w paczce: 40 kpl.

Stopki stosowane do wszystkich foteli obrotowych z naszej oferty z wyjątkiem Wau i Wau 2

AKCESORIA

CENA PLNOPISMODEL
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9.  - Komplet 5 stopek do foteli biurowych. 12,20 zł ne�o 

Parametry techniczne: 15 zł bru�o 
Średnica trzpienia: 11 mm

Średnica (spód): 52 mm

Wysokość stopki: 35 mm

Stopki stosowane do wszystkich foteli obrotowych z naszej oferty z wyjątkiem Wau i Wau 2

STOPKI NYLONOWE (GD-01) Ilość w paczce: 40 kpl.

10.  - Komplet 5 stopek do foteli biurowych. 15,45 zł ne�o 

Parametry techniczne: 19 zł bru�o 
Średnica trzpienia: 11 mm

Średnica (spód): 50 mm

Wysokość stopki: 57 mm

Stopki stosowane do wszystkich foteli obrotowych z naszej oferty

STOPKI NYLONOWE WYSOKIE (GD-02) Ilość w paczce: 40 kpl.

11.  - Mocowanie kółek fi 11 47,97 zł ne�o

Ilość w paczce: 5 kpl. 59 zł bru�o 

PODSTAWA CHROMOWANA (CH-5)

12.  - Aluminiowa podstawa: 202,44 zł ne�o 
 - polerowana (0009-P)

 - lakierowana na biało lub srebrno (0009-W, 0009-S) 249 zł bru�o
 - Mocowanie kółek fi 11

Ilość w paczce: 5 kpl.

PODSTAWA LAKIEROWANA/POLEROWANA (0009)

13.  - Czarna podstawa nylonowa 47,97 zł ne�o 
 - Mocowanie kółek fi 11

59 zł bru�o 

Ilość w paczce: 5 kpl.

PODSTAWA NYLONOWA (PA-N340)

14. 104,88 zł ne�o 

 - Współpracuje ze wszystkimi modelami telefonów wyposażonych w technologie Qi. 129 zł bru�o 
 - Kolor czarny
- Prąd wyjściowy: 1 A

- Napięcie wyjściowe: 5 V
- Długość kabla: 160 cm

W zestawie: ładowarka indukcyjna; kabel USB, (brak zasilacza)

BEZPRZEWODOWA ŁADOWARKA INDUKCYJNA

15. - Gumowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki podczas użytkowania 121,14 zł ne�o 
- Obszyte krawędzie zapewniają trwałość oraz zapobiegają strzępieniu się podkładki

- Podkładka jest wyposażona w długi kabel: 180cm 149 zł bru�o 
- Duży rozmiar, duża przestrzeń aktywności, zapewnia komfort podczas użytkowania

- Podkładka posiada trzy tryby podświetlenia - stałe, pulsujące, falowe Wymiary podkładki:

- Tryby podświetlenia zmienisz za pomocą przycisku na podkładce 90 x 40 cm x 0,3 cm

- Podkładka nie wymaga sterowników
- Rozłączany kabel USB, łatwy w użyciu, wygodny do przechowywania i przenoszenia

PODKŁADKA POD MYSZ LED

16.  - Wózek transportowy wykonany z metalowych rurek 917,89 zł ne�o 
 - Całość lakierowana proszkowo czarną wartswą epoksydową

 - Wózek wyposażony jest w miękkie kółka do twardych powierzchni 1129 zł bru�o 
 - Możliwość podniesienia do 10 szt. zesztaplowanych krzeseł Fila

 - Maksymalny udźwig: 75 kg

Wózek przeznaczony jest do transportu krzeseł Fila

WÓZEK T3 (SFMTRX0017)

MODEL OPIS

 - Ładowarka jest kompatybilna i dedykowana  biurkom z serii Dynamiq, montaż ładowarki  jest bezinwazyjny i niewidoczny, blat biurka posiada frez od 

spodu w którym umieszczamy ładowarkę.

CENA PLN
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