
POINT
POP 450 POP 900
ø450 mm ø900 mm

1 2 3 4

wysokość puf: 410mm

PLN
●

 Stopki z pełnego aluminium z osłoną ABS/ cena za zestaw do POP 450 ○ +54

 Stopki z pełnego aluminium z osłoną ABS/ cena za zestaw do POP 900, 1200 ○ +65

POINT 3D

1 2 3 4

wysokość puf: 410mm

PLN
●

 Stopki z pełnego aluminium z osłoną ABS/ cena za zestaw do POP 450 ○ +54

 Stopki z pełnego aluminium z osłoną ABS/ cena za zestaw do POP 900, 1200 ○ +65

Poziome przeszycia na bokach, góra gładka ●

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT ● STANDARD ○ OPCJA

POP 1200
ø1200 mm 

POP 450 3D
ø450 mm

POP 1200

 Warianty kolorystyczne konstrukcji
 Stopki z czarnego tworzywa

POP 450

POP 900

Rodzaj tkaniny

Rodzaj tkaniny

532 611

bond, keimo fighter,
valencia, 
pastel

POP 450 3D 460 516

1030

bond, keimo valencia, 
pastel, lana

aquarius,  
blazer, 

silvertex, crisp 

skóra,   remix

POP 900 3D

708

586 819

 Warianty kolorystyczne konstrukcji
 Stopki z czarnego tworzywa

1007 1164 1359POP 1200 3D

Przeszycia 3D

OPCJA: stopka z pełnego alumnium z 
osłoną ABS

1999

951 1399705 815

Producent zastrzega sobie prawo odmowy wykonania produktów katalogowych w powierzonych materiałach tapicerskich jeśli ich parametry techniczne i  jakościowe 
nie pozwolą na ich zastosowanie

760 873 1011 1471

aquarius, 
blazer, 

silvertex, 
fame, crisp,  

tk.powierzona

skóra, remix, 
skóra 

powierzona

322 361 410 573

                   
    

22 215 76 06, 22 225 26 83
       e-mail: biuro@ergospace.pl
                     www.ergospace.pl
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