
UMM
UM 103 UM 102

2 2+ 3 3+ 4

UM P24

UWAGA! 

Mechanizm KOD PLN

Połączenie "stałe" - bez regulacji A ○ -96

Amortyzator gazowy
Kolumna bez regulacji wysokości ●

Warianty podstaw
Krzyżak chromowany 24 ○

Baza talerzowa chromowana 25 ○

Wyposażenie dodatkowe
Zagłówek tapicerowany w skórze do UM 103 ZS ●

Przeszycia (ściegi)
Przeszycia (ściegi) w kolorze tapicerki ●

UMM 103 UMM 102

Baza: 24 Baza: 25

UM P24 UM P25

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

Zgodne z PN-EN 1335-3:2009:PN-EN 1335-2:2009; PN-EN 1335-1:2004; PN-EN 15373:2010; PN-EN 1022:2007; 
PN-EN 12520:2010

1 815

C

Rodzaj tkaniny

UM 103

UM 102

UM P24

UM P25 1 480

1 480

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

3 893 4 073

○
Przeszycia (ściegi) w kolorze białym, szarym, pomarańczowym, czerwonym, zielonym lub czarnym 
dla foteli tapicerowanych skórą

●
Kołyskowy ze wzmocnioną sprężyną (zakres regulacji odchylenia oparcia i siedziska 16°), z blokadą 
w pozycji "do pracy"

1 500

Dla foteli tapicerowanych skórą możliwość wyboru indywidualnego koloru przeszycia (ściegu) zgodnie z kartą 
próbnikową przeszyć

1 540

W opcji tapicerowania grup "2+": lana+skóra, pastel+skóra; "3+": blazer+skóra, crisp+skóra, a także: 
remix+skóra - skóra zawsze występuje na bodnie podłokietników, siedzisku, wstawce tapicerskiej.

1 500 1 540 1 591

pastel pastel + 
skóra

blazer,                 
crisp,
fame

blazer + 
skóra,         

crisp + skóra,
fame + skóra

skóra, remix, 
remix + 
skóra

3 950 4 130

1 591 1 815

4 539

3 493 3 658 3 546 3 708 4 165
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UMM

  ozdobna wstawka tapicerska

2 2+ 3 3+ 4

UWAGA! 

Warianty podstaw foteli oraz podnóżka KOD PLN

Baza prętowa malowana proszkowo 29 ●

Baza prętowa chromowana ○ +130

Wyposażenie dodatkowe
Zagłówek tapicerowany w skórze do UM 293 ZS ●

Przeszycia (ściegi)
Przeszycia (ściegi) w kolorze tapicerki ●

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

UM P29
UM P29 732 801 787 857 1 001

W opcji tapicerowania grup "2+": lana+skóra, pastel+skóra; "3+": blazer+skóra, crisp+skóra, a także: 

remix+skóra - skóra zawsze występuje na bodnie, siedzisku podłokietników, wstawce tapicerskiej.

UM 293 UM 292

Rodzaj tkaniny

UM 293

UM 292

Zgodne z PN-EN 1335-3:2009: PN-EN 1335-2:2009; PN-EN 1335-1:2004; PN-EN 15373:2010; PN-EN 1022:2007; PN-EN 12520:2010

2 815 2 977 3 424

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

pozwolą na ich zastosowanie

3 162 3 8083 3993 2193 342

Przeszycia (ściegi) w kolorze białym, szarym, pomarańczowym, czerwonym, zielonym lub czarnym 

dla foteli tapicerowanych skórą
○

Dla foteli tapicerowanych skórą możliwość wyboru indywidualnego koloru przeszycia (ściegu) zgodnie z kartą 

próbnikową przeszyć

pastel pastel + 

skóra

blazer ,   

crisp,

fame

blazer + 

skóra,  

crisp + skóra,

fame + skóra

skóra, remix, 

remix + 

skóra

2 764 2 927
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UMM WOOD

2 2+ 3 3+ 4

UWAGA! 

Warianty podstaw KOD PLN
26 ●

Wyposażenie dodatkowe
Zagłówek tapicerowany w skórze do UM 103 ZS ●
Ozdobna wstawka tapicerska (model UM W 102) dla grup "+" zawsze wykonana w skórze ●

Przeszycia (ściegi)
Przeszycia (ściegi) w kolorze tapicerki ●

W opcji tapicerowania tkaninami z grupy "+" na bodnie podłokietników, siedzisku oraz we wstawce tapicerskiej zawsze występuje skóra

UM W 702

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

3 307 3 469 3 917

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

UM W 702UM W 703

Baza z drewna litego jesionowego; kolor naturalny

Dla foteli tapicerowanych skórą możliwość wyboru indywidualnego koloru przeszycia (ściegu) zgodnie z kartą 
próbnikową przeszyć

Przeszycia (ściegi) w kolorze białym, szarym, pomarańczowym, czerwonym, zielonym lub czarnym 
dla foteli tapicerowanych skórą

blazer + 
skóra,         

crisp + skóra,
fame + skóra

skóra, remix, 
remix + 
skóra

Ozdobna wstawka 
tapicerska

1 480 1 500 1 540 1 591 1 815

3 667 3 847 3 724 3 904

UM W P26

3 257 3 419

4 313

UM W 702UM W 703

Rodzaj tkaniny

UM W 703

UM W 702

○

UM W P26

blazer;                  
crisp, 
fame

pastel pastel + 
skóra

NOWOŚĆ  NOWOŚĆ  NOWOŚĆ  NOWOŚĆ  
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