Akcia Jar 2018
model

Ergohuman

1824 Lei

Boston 24

Foto

popis

Exkluzívna kancelárska stolička so vzdušným sedákom,
operadlom a opierkou hlavy, synchrónny mechanizmus ,
nastavenie hĺbky sedáku, výškové nastavenie operadla,
nastavenie podrúčiek a opierky hlavy, hliníková báza,
nosnosť 130 kg

Záťažové kreslo na 24 hodín extra vysoké operadlo,
ergonomické tvarovanie sedáku a operadla, čalúnenie zo
studenej peny, synchrónny mechanizmus s nastavením sily
protiváhy, hliníková leštená báza, kolieska s gumovou
obručou, výškovo nastaviteľné podrúčky, nosnosť 130 kg

Záťažová kancelárska stolička s prepracovanou ergonómiou
sedenia, synchrónna mechanika, hliníková báza,
výškovonastaviteľné podrúčky. Kreslo na 24 hodinové
sedenie. Nosnosť do 140 kg, záruka 24 mesiacov

Oklahoma
PHD
Moderná kancelárska stolička s opierkou hlavy so
synchromechanikou, hliníková báza, výškovonastaviteľnými
podrúčkami. Nosnosť do 130 kg

poťah-látka

VOC bez
DPH

poznámka

čierna
sieťovina

320,00 €

skladová
zásoba

čierna látka
Xtreme YS009

180,00 €

dodacia lehota
je 3 týždne

Bondai čierna
BN7, sivá
BN6, modrá
BN3

147,00 €

dodacia lehota
je 3 týždne

čierna
sieťovina /
čierna látka

139,00 €

skladová
zásoba

1580 syn
Gala ALU +
AR 08

Moderná kancelárska stolička so synchromechanikou ,
hliníková báza, nastavenie výšky sedenia,
Bondai BN 7,
výškovonastaviteľné podrúčky. Nosnosť do 130 kg. Záruka BN6 , BN 3
60 mesiacov, český výrobok

130,00 €

Dodacia lehota
4 týždne

Alpha

Kreslo s charakterom športovej autosedačky ( Alpha racing ),
Koženka:
možnosť nastavenia sklonu operadla, nastavenie výšky
čierno / sivá ,
sedenia, výškovonastavitelne podrucky, nastavenie
čierno /
bedrového a hlavoveho vankusa, dizajnové kolieska.
červená
Nosnosť do 110 kg

98,00 €

dodacia lehota
je 2 týždne

sivo/čierne ,
sivo/oranžove ,
sivo/zelene

79,00 €

k dispozícii od
20.3.2018

Bondai BN 7,
BN6

75,00 €

dodacia lehota
je 3 týždne

farebné
prevedenie:
čierna

71,00 €

dostupnosť od
1.4.2018

Oregon
Kreslo v štýle pretekárskeho sedadla. Hojdacia mechanika s
možnosťou nastavenia tuhosti hojdania. Plastové podrúčky s
čalúnenou dotykovou plochou. Plastová báza. Nosnosť do
110 kg, záruka 24 mesiacov

1380 asyn +
BR 29

Sander

kancelárska stolička s vysokým operadlom, asynchronný
mechanizmus - nezávislé nastavenie uhlu sedáku a operadla,
nastavenie výšky operadla mechanizmom up-down, pevné
područky, nosnosť 120 kg, záruka 24 mesiacov, český
výrobok

Kancelárska stolička so sieťovaným operadlom, vysoké
operadlo, synchrónny mechanizmus s aretáciou v ľubovoľnej
polohe a nastavení sily protiváhy, čalúnená bedrová opierka,
oceľová chromovaná báza, kolieska pre mäkké povrchy,
výškovo nastaviteľné podrúčky s mäkkou dotykovou
plochou, farebné prevedenie: čierna, nosnosť do 120 kg.
Záruka 24 mesiacov.

Maiami

Montgomery

Power

1140 asyn C
+ BR06

kancelárske kreslo, hojdací mechanizmus s aretáciou a
nastaviteľnou silou protiváhy, oceľové podrúčky s
čalúnením, oceľová chrómová báza, nosnosť 120 kg,
záruka 24 mesiacov

čierno - modrá
, čierno - sivá ,
čierno - bordo

73,00 €

skladová
zásoba

čierna
koženka

72,00 €

dostupnosť od
1.4.2018

Koženka:
čierno-bežový,
čierno - čierna

67,00 €

dodacia lehota
je 2 týždne

kancelárská stolička, asynchronny mechanizmus - nezávislé
látka Dora 2 (
nastavenie uhlu sedáku a operadla, nastavenie výšky
čierna ) D 4 (
operadla mechanizmom up-down, chromovaná báza,
modrá ) D5 (
výškovo nastaviteľné podrúčky, nosnosť 130 kg, záruka 24
sivá )
mesiacov, český výrobok

61,00 €

dodacia lehota
je 2 týždne

Koženka:
čierno- biele,
čierno - sivá,
čierno červené

61,00 €

dodacia lehota
je 2 týždne

čierna koža

56,00 €

dodacia lehota
je 2 týždne

Kancelárske kreslo s hojdacím mechanizmom s aretáciou v
základnej polohe, kovové podrúčky s čalúnením na vrchnej
časti, chrómová báza, nosnosť 110 kg, záruka 24 mesiacov

Kancelárske kreslo s hojdacou mechanikou, odklápatelne
podrúcky kde dotyková čast je calúnena, chrómovaná báza.
Nosnost do 110 kg

Avondale
Kancelárske kreslo so športovým dizajnom. Hojdacia
mechanika, plastová báza, čalúnené podrúčky, dizajnové
kolieska. Nosnosť do 110 kg

Baltimore

kreslo s vysokým komfortom,hojdací mechanizmus s
aretáciou v základnej polohe a nastaviteľnou silou protiváhy,
čalúnené podrúčky, celoplastová báza, nosnosť 110 kg,
záruka 24 mesiacov

Wonder

Kancelárske kreslo s hojdacím mechanizmom s aretáciou v
základnej polohe, odklápateľné podrúčky, chrómová báza,
nosnosť 120 kg, záruka 24 mesiacov

čierna látka s
bielym
prešitím
sieťovina

56,00 €

skladová
zásoba

Jackson

Kancelárske otočné kreslo, hojdacím mechanizmom s
aretáciou v základnej polohe, chrómová báza, nosnosť 100
kg, záruka 24 mesiacov

čierna látka
čierna
sieťovina

50,00 €

dodacia lehota
je 2 týždne

čierna látka

50,00 €

skladová
zásoba

Texas Multi

Kancelárske kreslo, synchro mechanika, chrómová báza,
plastové podrúčky, nosnosť 120 kg, záruka 24 mesiacov

Polyuretánová dielenská stolička s možnosťou nastavenia
výčky sedenia a uhla operadla. Nosnosť do 120 kg, Záruka
24 mesiacov. Český výrobok

1290 PU mek

Michigan

Zeppelin

čierna

49,00 €

skladová
zásoba

Kancelárske kreslo s hojdacím mechanizmom s aretáciou v
základnej polohe, chrómová báza, nosnosť 120 kg, záruka
24 mesiacov

čierna
sieťovina /
čierna látka

48,00 €

skladová
zásoba

Pracovná stolička so zabudovaným vzduchovým vankúšom,
ktorý zabezpečuje zdravé aktívne sedenie. Možnosť
nastavenie výšky sedenia. Kovová báza s klzákmi. Nosnost
do 110 kg

čierna mesh
látka

46,00 €

dodacia lehota
je 2 týždne

čierna, zelená,
bordová
sieťovina /
čierna látka

38,00 €

skladová
zásoba

Kancelárska stolička s hojdacím mechanizmom, chrómovaná čierna látka /
báza, sieťované operadlo, možnost nastevenia výšky sedenia.
čierna
sieťovina
Nosnosť do 110 kg

36,00 €

dodacia lehota
je 2 týždne

Tenesse
Kancelárske kreslo s hojdacím mechanizmom s aretáciou v
základnej polohe, chrómová báza, nosnosť 120 kg, záruka
24 mesiacov

Austin

1080 mek

Kancelárska stolička , plastová báza nosnosť 120 kg,
záruka 24 mesiacov, český výrobok

Cagli:modrá,
sivá, čierna,
bordová

27,50 €

skladová
zásoba

Taurus TN

Čalúnená konferenčná stolička, čierna kostra, možnosť
stohovania po 10ks, nosnosť do 120 kg, záruka 24
mesiacov, český výrobok

Cagli: sivá,
čierna,
bordová,
modrá

13,00 €

skladová
zásoba

29,00 €

dodacia lehota
je 2 týždne

Skai:
SK2/SK13
bielo-ružová

31,00 €

dodacia lehota
je 2 týždne

Kortexin

29,00 €

dodacia lehota
je 4 týždne

Eurobal
medium

koženka:
Sedací vak v tvare futbalovej lopty,objem 200 litrov nosnosť
SK2/SK3 bielo
120 kg, záruka 24 mesiacov, český výrobok
čierna

Flower
medium

Sedací vak v okrúhlom tvare s motívom kvetu, objem 200
litrov,nosnosť 120 kg, záruka 24 mesiacov, český výrobok

Sedací vak v tvare hrušky, objem 200 litrov, nosnosť 120
kg, záruka 24 mesiacov, český výrobok

Bless

Záruka:

24 mesiacov

Trvanie akcie: od 1.2.2018 do 30.6.2018 alebo do vypredania zásob
Foto je ilustracne

