Krzesło konferencyjne ISO black chrome
Kod produktu: ISO 4L-CR C11 GB [S]
DARLOG Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pokrzywno 16A
61-315 Poznań
tel. 530 391 286

Cena:
73,00 zł
67,00 zł
82,41 zł brutto

Zobacz więcej

Krzesło konferencyjne ISO Najczęściej wybierany model krzesła konferencyjnego, dostępny
bez pulpitu. Chromowane nogi, stanowiące stabilną podstawę, czarna tapicerka (możliwy
wybór innego koloru) to opis krzesła ISO, często pojawiającego się w salach
konferencyjnych i szkoleniowych. Na wybór z całą pewnością wpływ mają zalety i funkcje
tego krzesła. Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie wpływają na wygodę użytkownika.
W wersji podstawowej krzesło ISO ma podstawę chromowaną, inne dostępne opcje to rama
stalowa i malowana proszkowo (kolor czarny). Wybór krzesła konferencyjnego ISO to
gwarancja niskiej ceny i świetnej jakości produktu. Krzesła konferemcyjne ISO można
składać w stosie, ilość jaką można sztaplować to maks. 10 szt, dzięki temu zaoszczędzić
można miejsce na ich przechowywanie.
Cechy i funkcje
Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników
Pulpit: brak
Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne
Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne
Stopki: GB: do miękkich powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, czarne
Sztaplowanie: do 10 sztuk
Pianka siedziska: cięta
Pianka oparcia: cięta
Wymiary
Wysokość całkowita: 820 mm
Wysokość siedziska: 470 mm
Wysokość oparcia: 350 mm
Szerokość całkowita: 545 mm
Szerokość siedziska: 475 mm
Głębokość siedziska: 415 mm
Wykończenia
Kolor elementów metalowych: CR Chrom
Gatunek tkaniny tapicerskiej: tkanina podstawowa
Kolor tkaniny tapicerskiej: C11
Kolor elementów z tworzywa sztucznego: BL Black

*Zapytaj o możliwość dokupienia pulpitu do krzesła konferencyjnego ISO
Krzesła ISO dostępne są w kilku wersjach kolorystycznych, istnieje również możliwość
wyboru innych funkcji. Dobrym rozwiązaniem jest funkcja LINK, czyli łączenie krzeseł w
rzędy, dostępna jest opcja montażu koszyka pod siedziskiem. W wersji ARM dokupić można
podłokietniki, w tym wypadku sztaplowanie nie będzie możliwe.
Zapytaj również o ISO ERGO MESH (tapicerowane siedzisko, oparcie z wysokogatunkowej siatki) ,
ISO BIANCO (osłona oparcia wykonana z jasnego tworzywa), ISO WOOD (oparcie i siedzisko ze
sklejki bukowej), ISO TR / TL z pulpitem z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, ISO TR-XX oraz
ISO WOOD-XX (XX oznacza pulpit drewniany) oraz ISO Plastic z ramą stalową, siedziskiem
wykonanym z tworzywa sztucznego.

Specyfikacja
Wysokość siedziska

470 mm

Głębokość siedziska

415 mm

Szerokość siedziska

475 mm

Wysokość oparcia

350 mm

Podstawa

Metal, chromowane
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