
ceo CO 103
Wyróżniony przez ekspertów
Silna osobowość, elegancja i perfekcja. Te cechy 
zostały wyróżnione przez ekspertów w konkursach 
wzorniczych Labels Via 2011 oraz Label de 
l'observeur du design i sprawiają, że fotel Ceo stał 
się oznaką sukcesu.
 
Elegancka linia
Ceo to prestiżowy fotel menedżerski zapewniający 
ergonomiczne, dynamiczne siedzenie. Elegancka 
linia oraz wysokiej jakości materiały, nadają temu 
modelowi wyjątkowy charakter, który docenią 
nawet najbardziej wymagający.

CO 103 / Dane techniczne ● Standard ○ Opcja

Mechanizm KOD  

Synchro z blokadą oparcia w 5 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 11°), z regulacją 
głębokości siedziska (zakres 60 mm) oraz 5° kątem pochylenia siedziska w pozycji do pracy z blokadą w 2 
położeniach

 EF+X   
● 

Dodatkowe regulacje  KOD  

Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego (zakres 70 mm)   ●

Podstawa  KOD  

Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 690 22 ●

Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø 690 23 ○

Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 700 SB 32 ○

Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø700 SB  33 ○
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• nakładka poliuretanowa PU P54P ●

• nakładka tapicerowana skórą P54S ○

Kółka  KOD  

Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 DEM ●

Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 z hamulcem DEMA ○

Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 DEMD ○

Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 z hamulcem DEMAD ○

Kółka uniwersalne, chrom DEMD-C ○

Zagłówek do CO 103  KOD  

Regulowany góra-dół (zakres 50mm)/tapicerowany tkaniną lub skórą   ●

Przeszycia (ściegi)  KOD  

Przeszycia (ściegi) w kolorze tapicerki   ●

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

CO 103 / Dane techniczne

Podłokietniki  KOD  

Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 50 mm) plus:    
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