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AC 103 SBF AC 103 AC 102
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Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

KOD PLN

BLS ○ +133

Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 690 22 ●
Krzyżak aluminium malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø 690 23 ○
Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 700 SB 32 ○ +78

Krzyżak aluminium malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø700 SB 33 ○
Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 700 SBF Flexi (umożliwiający ruch 3D) 34 ○ +385

Krzyżak aluminium malowane proszkowo (wg wzornika Bejot) Ø700 SBF Flexi (umożliwiający ruch 3D) 35 ○ +326

●

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 ○ +30

Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65  z hamulcem DEMAD ○ +30

Kółka uniwersalne, chrom DEMD-C ○ +62

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

blazer + skóra,
 easy + skóra,

synergy + skóra

1 990   

Dodatkowe regulacje

heritage_SD,  

remix_SD,  

skóra,
skóra 

powierzona

Regulacja głębokości podparcia lędźwiowego (zakres 15 mm)

SW ●

Podstawa

accessoire_SD, 

oceanic_SD, 

steelcut trio_SD

AC 103 2 657   2 792   2 981   3 295   3 693   4 104   

Rodzaj 

tkaniny

fenno,

keimo, sawana 

charles, 

charles_SD, 

fighter, pastel, 

roccia, sawana 

pik

blazer, easy, 

silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

tk.powierzona

3 071   

Mechanizm

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

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

○

Podłokietniki
Podłokietniki w całości tapicerowane

Wyposażenie dodatkowe

AC 102 1 868   2 156   2 442   2 763   

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

                   

    

22 215 76 06, 22 225 26 83

       e-mail: biuro@ergospace.pl

                     www.ergospace.pl



IN ACCESS

AC 5R

1 2 3 4 5

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Mechanizm KOD PLN

A ●
O5 ○ +130

Podstawa

Krzyżak 5-ramienny aluminium polerowane (efekt chrom) Ø700 36 ●
Krzyżak 5-ramienny aluminium malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø700 37 ○

Kółka
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 ○ +30

Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65  z hamulcem DEMAD ○ +30

Kółka uniwersalne z funkcją hamowania, kolor biały ROL W5 ○ +155

Kółka uniwersalne z funkcją hamowania, kolor szary ROL G5 ○ +155

Kółka uniwersalne z funkcją hamowania, kolor chrom ROL C5 ○ +155

AC 4R

1 2 3 4 5

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Mechanizm KOD PLN

Obrotowy, bez regulacji wysokości A1 ●
O4 ○ +130

Podstawa

Krzyżak 4-ramienny aluminium polerowane (efekt chrom) Ø700 38 ●
Krzyżak 4-ramienny aluminium malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø700 39 ○

Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny TK ●

Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele TF ○ +25

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

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

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

accessoire_SD, 

oceanic_SD, 

steelcut trio_SD

AC 4R 1 374 1 454 1 566 1 991 2 177

Rodzaj tkaniny

fenno,

keimo, sawana 

charles, 

charles_SD, 

fighter, pastel, 

roccia, sawana 

pik, valencia

blazer, easy, 

silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

heritage_SD,  

remix_SD,  

skóra,
skóra 

powierzona

AR5

accessoire_SD, 

oceanic_SD, 

steelcut trio_SD

AC 5R 1 374 1 454

Rodzaj tkaniny

fenno,

keimo, sawana 

charles, 

charles_SD, 

fighter, pastel, 

roccia, sawana 

pik, valencia

blazer, easy, 

silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

heritage_SD,  

remix_SD,  

skóra,
skóra 

powierzona

1 566 1 991 2 177

○

Obrotowy mechanizm z funkcją ruchu 3d (do przodu, do tyłu oraz na boki), bez regulacji wysokości

○ +187
Obrotowy, komfortowy mechanizm kołyskowy z przegubem gumowym i blokadą w 1 pozycji (odchylenie 
tył: 7°; przód: -4°) bez regulacji wysokości

AR4

+203

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

○

Stopki
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IN ACCESS

AC 260
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Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Konstrukcja KOD PLN

Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) ●
Chromowana/ malowana proszkowo - kolor: miedź (Copper) ○ +159

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 ○ +30

Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65  z hamulcem DEMAD ○ +30

Kółka uniwersalne z funkcją hamowania, kolor biały ROL W ○ +124

Kółka uniwersalne z funkcją hamowania, kolor szary ROL G ○ +124

Kółka uniwersalne z funkcją hamowania, kolor chrom ROL C ○ +124

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

1 2 3 4 5

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Konstrukcja KOD PLN

Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) ●
Chromowana/ malowana proszkowo - kolor: miedź (Copper) ○ +159

Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny CK ●
Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele CF ○

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

○

Rodzaj tkaniny

fenno,

keimo, sawana 

charles, 

charles_SD, 

fighter, pastel, 

roccia, sawana 

pik, valencia

blazer, easy, 

silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

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

accessoire_SD, 

oceanic_SD, 

steelcut trio_SD

heritage_SD,  

remix_SD,  

skóra,
skóra 

powierzona

Kółka

1 328   1 409   

Rodzaj tkaniny

fenno,

keimo, sawana 

charles, 

charles_SD, 

fighter, pastel, 

roccia, sawana 

pik, valencia

blazer, easy, 

silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

1 522   AC 260

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

○

1 945   2 132   

Stopki

AC 250 heritage_SD,  

remix_SD,  

skóra,
skóra 

powierzona

accessoire_SD, 

oceanic_SD, 

steelcut trio_SD

1 255   1 336   1 448   1 872   2 059   AC 250
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