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Produkt Kód Popis DINO

FAST 270-
AT

kancelářská židle, mechanismus automatický synchronní, opěrák vysoký čalouněný
samonosnou síťovinou NET 202 černá,  čalounění sedáku v DINO černé D8033,
výškově stavitelná bed.opěrka, kříž nylon černý, všechny pastové části černé, cena bez
područek

15 kg 0,35 m3

4900

FAST 272-
KZ-N4

konferenční židle na chromové kostře, opěrák čalouněný samonosnou síťovinou Net 202
barvě černé, sedák v látce Dino černé D8033

8 kg 0,39 m3

4750

FAST 750
výškově nastavitelná kancelářská židle s područkami, rám židle z černého nylonu,
celočalouněný samonosnou černou sít., mechanika s integrovaným houpacím
pohybem, plynový píst, kříž nylon černý, kolečka velká základní, cena včetně područek

7580

FAST 207-
SY

kancelářská židle, vysoký opěrák, nastavení výšky opěráku UP DOWN, synchronní
mechanika, plynový píst, kolečka, kříž nylon černý, čalounění DINO černé D8033, cena
bez područek

16 kg 0,35 m3

3470

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-207 područky výškově nastavitelné černé, cena za pár 640

BR-209 područky výškově nastavitelné černé, měkké PU loketníky, cena za pár 790

BR-210 3D nastavitelné područky s měkkými PU loketníky (nastavitelné do výšky, šířky,
hloubky), černé, cena za pár 1000
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Volitelné doplňky a
modifikace

BR-205
područky pevné plastové, černé, cena za pár (jen pro modely Fast 207-SY a
205-M) 290

F40-N6 příplatek za hliníkový kříž F40-N6 leštěný 470

RM příplatek za kolečka s pryží na tvrdou podlahu, průměr 50 mm 0

RM-DE designová kolečka s pryží, vhodná pro koberce i tvrdou podlahu 770

P-AT Příplatek za posuv sedáku pro mechaniku AT 280

Produktové informace Popis

PARAMETRY
LÁTKY DINO

Složení: 100% polyester
Váha: 350 g/lm
Oděruvzdornost: 100 000 cyklů Martindale
Nehořlavost: EN 1021/1-2 (EU), Crib 5 (GB)

DODACÍ
PODMÍNKY

V potahu D8033 tyto židle nahrazují expres program, vyrobení židle do 6 dnů. Židle z "Rychlého
dodání" je možné dodat pouze ve výše uvedeném provedení. Jako "Rychlé dodání" lze objednat
max. 20 ks na objednávku.

ZÁRUKA 5 let

CENA Uvedené ceny jsou bez DPH.

PRODUKTOV
É

INFORMACE
Výrobce si vyhrazuje možnost technických změn.
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