
in access AC 103
Nowatorska forma
In Access to rodzina luksusowych foteli, 
wyróżniających się nowatorską formą, wysoką 
jakością zastosowanych materiałów oraz 
doskonałymi walorami ergonomicznymi.
 
Wysmakowany styl
Na uwagę zasługuje wykonanie fotela - doskonałe 
szycie i dobór materiałów oraz zabudowane 
podłokietniki, które decydują o jego 
charakterystycznej formie. Wszystko to sprawia, 
że In Access staje się synonimem 
wysmakowanego stylu, luksusu i ekskluzywnej 
prostoty. Pokaż swój styl z In Access.

AC 103 / Dane techniczne ● Standard ○ Opcja

Mechanizm KOD  

Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji 
odchylenia (oparcia 20°, siedziska 6°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 60mm) SW ●

Dodatkowe regulacje  KOD  

Regulacja głębokości podparcia lędźwiowego (zakres 15 mm) BLS ○

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 ○

 
** Do wyboru 1 twardość: dla użytkowników do 90 kg(L)
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Wyposażenie dodatkowe  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 ○

Przeszycia (ściegi)  KOD  

Przeszycia (ściegi) w kolorze tapicerki   ●

Przeszycia (ściegi) w kolorze białym, szarym, pomarańczowym, czerwonym, zielonym lub czarnym dla foteli 
tapicerowanych skórą, lub tapicerką z kolekcji keimo, valencia, silvertex   ○
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AC 103 / Dane techniczne

Podłokietniki  KOD  

Podłokietniki w całości tapicerowane   ●



in access AC 102
Nowatorska forma
In Access to rodzina luksusowych foteli, 
wyróżniających się nowatorską formą, wysoką 
jakością zastosowanych materiałów oraz 
doskonałymi walorami ergonomicznymi.
 
Wysmakowany styl
Na uwagę zasługuje wykonanie fotela - doskonałe 
szycie i dobór materiałów oraz zabudowane 
podłokietniki, które decydują o jego 
charakterystycznej formie. Wszystko to sprawia, 
że In Access staje się synonimem 
wysmakowanego stylu, luksusu i ekskluzywnej 
prostoty. Pokaż swój styl z In Access.

AC 102 / Dane techniczne ● Standard ○ Opcja

AC 102 / Dane techniczne

Mechanizm KOD  

Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji 
odchylenia (oparcia 20°, siedziska 6°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 60mm) SW ●

Dodatkowe regulacje  KOD  

Regulacja głębokości podparcia lędźwiowego (zakres 15 mm) BLS ○

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 ○

** Do wyboru 1 twardość: dla użytkowników do 90 kg(L)

Podłokietniki  KOD  

Podłokietniki w całości tapicerowane   ●
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Wyposażenie dodatkowe  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 ○

Przeszycia (ściegi)  KOD  

Przeszycia (ściegi) w kolorze tapicerki   ●

Przeszycia (ściegi) w kolorze białym, szarym, pomarańczowym, czerwonym, zielonym lub czarnym dla foteli 
tapicerowanych skórą, lub tapicerką z kolekcji keimo, valencia, silvertex   ○
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in access AC 5R
Nowatorska forma
In Access to rodzina luksusowych foteli, 
wyróżniających się nowatorską formą, wysoką 
jakością zastosowanych materiałów oraz 
doskonałymi walorami ergonomicznymi.
 
Wysmakowany styl
Na uwagę zasługuje wykonanie fotela - doskonałe 
szycie i dobór materiałów oraz zabudowane 
podłokietniki, które decydują o jego 
charakterystycznej formie. Wszystko to sprawia, 
że In Access staje się synonimem 
wysmakowanego stylu, luksusu i ekskluzywnej 
prostoty. Pokaż swój styl z In Access.

AC 5R / Dane techniczne ● Standard ○ Opcja

Mechanizm KOD  

Obrotowy, z regulacją wysokości A ●

Obrotowy mechanizm z funkcją ruchu 3d (do przodu, do tyłu oraz na boki) oraz z regulacją wysokości O5 ○

Obrotowy, komfortowy mechanizm kołyskowy z przegubem gumowym i blokadą w 1 pozycji (odchylenie
tył: 7°; przód: -4°) oraz regulacją wysokości AR5 ○

Podstawa KOD  

Krzyżak 5-ramienny aluminium polerowane (efekt chrom) Ø700 + kółka DEM 36 ●

Krzyżak 5-ramienny aluminium malowany proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø700 + kółka DEM 37 ○

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 z funkcją hamowania, kolor biały ROL W5 ○

Kółka uniwersalne z funkcją hamowania, kolor szary ROL G5 ○
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AC 5R / Dane techniczne

Kółka uniwersalne z funkcją hamowania, kolor chrom  ROL C5 ○

Przeszycia (ściegi)  KOD  

Przeszycia (ściegi) w kolorze tapicerki   ●

Przeszycia (ściegi) w kolorze białym, szarym, pomarańczowym, czerwonym, zielonym lub czarnym dla foteli 
tapicerowanych skórą, lub tapicerką z kolekcji keimo, valencia, silvertex   ○
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