
LUMI

LM 103 SBF LM 103 LM 102

1 2 3 4 5

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

Mechanizm KOD PLN

Amortyzator

Czarny ●

Podstawa

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 ○ +166

Krzyżak aluminium malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø700 SB 33 ○ +91

Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 700 SBF Flexi (umożliwiający ruch 3D) 34 ○ +473

Krzyżak aluminium malowane proszkowo (wg wzornika Bejot) Ø700 SBF Flexi (umożliwiający ruch 3D) 35 ○ +414

Podłokietniki
Bez podłokietników ●
Podłokietniki aluminimum polerowane + nakładku TPU P39C ○ +495

P23M ○ +530

P23C ○ +530

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, chrom DEMD-C ○ +62

Zagłówek do LM 103
Zagłowek tapicerowany skórą (dla produktów wykonanych w tapicerkach z grup cenowych 1-3) ○ +188

 

Podłokietnik P39C Podłokietnik P23C

2 707

heritage_SD,  

remix_SD,  

skóra,
skóra 

powierzona

LM 103

accessoire_SD, 

oceanic_SD, 

steelcut trio_SD

1 781 1 871 1 993 2 437

Rodzaj tkaniny

bond, fenno,

keimo, sawana 

charles, 

charles_SD, 

era_SD, fighter, 

pastel, roccia, 

sawana pik, 

valencia

blazer, easy, 

silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

●

Podłokietniki chromowane + nakładka skórzana wg wzornika Bejot

2 539LM 102 1 681 1 761 1 877 2 286

Podłokietniki malowane proszkowo - kolor: miedź (Copper) + nakładka skórzana wg wzornika Bejot

Mechanizm kołyskowy z polerowanego aluminium z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji 
odchylenia oparcia i siedziska 16°) K

Podłokietniki malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)+nakładka skórzana wg wzornika 
Bejot

P23P ○ +466
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LUMI

LM 5R2

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 ○

Podłokietniki
Bez podłokietników ●

Podłokietniki malowane proszkowo - kolor: miedź (Copper) + nakładka skórzana wg wzornika Bejot P23M ○ +530

Podłokietniki chromowane + nakładka skórzana wg wzornika Bejot P23C ○ +530

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, chrom DEMD-C ○ +62

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

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

2 013LM 5R1 1 329 1 396 1 488 1 845

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

○

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

AR5 ○ +203

Podłokietniki malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) + nakładka skórzana wg wzornika 
Bejot

P23P ○ +466

blazer, easy, 

silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

accessoire_SD, 

oceanic_SD, 

steelcut trio_SD

LM 5R2 1 391 1 468 1 577 1 997 2 179

heritage_SD,  

remix_SD,  

skóra,
skóra 

powierzona

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

LM 5R1

Rodzaj tkaniny

bond, fenno,

keimo, sawana 

charles, 

charles_SD, 

era_SD, fighter, 

pastel, roccia, 

sawana pik, 

valencia
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LUMI

LM 4R2

1 2 3 4 5

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 ○

Podłokietniki
Bez podłokietników ●

Podłokietniki malowane proszkowo - kolor: miedź (Copper) + nakładka skórzana wg wzornika Bejot P23M ○ +530

Podłokietniki chromowane + nakładka skórzana wg wzornika Bejot P23C ○ +530

Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny TK ●

Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele TF ○ +25

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

LM 4R1 1 329 1 396 1 488 1 845 2 013

Stopki

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

○

○ +187

○ +466

LM 4R1

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

bond, fenno,

keimo, sawana 

P23P

blazer, easy, 

silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

Rodzaj tkaniny

charles, 

charles_SD, 

era_SD, fighter, 

pastel, roccia, 

sawana pik, 

valencia

Podłokietniki malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) + nakładka skórzana wg wzornika 
Bejot

AR4

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

accessoire_SD, 

oceanic_SD, 

steelcut trio_SD

LM 4R2 1 391 1 468 1 577 1 997 2 179

heritage_SD,  

remix_SD,  

skóra,
skóra 

powierzona
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LUMI

LM 4V2

1 2 3 4 5

Mechanizm KOD PLN

Obrotowy, bez regulacji wysokości A1 ●
O4 ○ +130

Kolumna

Kolumna bez pamieci obrotu (w kolorze podstawy) ●
Kolumna z pamięcią obrotu (w kolorze podstawy) PR ○

Podstawa

Krzyżak wertykalny malowany proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) + stopki czarne uniwersalne V25P ●
Krzyżak wertykalny chromowany + stopki czarne uniwersalne V25C ○ +126

Podłokietniki
Bez podłokietników ●

Podłokietniki malowane proszkowo - kolor: miedź (Copper) + nakładka skórzana wg wzornika Bejot P23M ○ +530

Podłokietniki chromowane + nakładka skórzana wg wzornika Bejot P23C ○ +530

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

LM 4V1

Rodzaj tkaniny

bond, fenno,

keimo, sawana 

charles, 

charles_SD, 

era_SD, fighter, 

pastel, roccia, 

sawana pik, 

valencia

blazer, easy, 

silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

2 537

accessoire_SD, 

oceanic_SD, 

steelcut trio_SD

LM 4V2 1 914 1 991 2 101 2 521 2 703

heritage_SD,  

remix_SD,  

skóra,
skóra 

powierzona

LM 4V1 1 853 1 920 2 011 2 369

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

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

○

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

AR4 ○ +187

Podłokietniki malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) + nakładka skórzana wg wzornika 
Bejot

P23P ○ +466
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LUMI

LM 4C2

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

Kolumna

Czarna kolumna bez pamięci obrotu ●
Czarna kolumna z pamięcią obrotu PR4 ○ +132

Podstawa

Krzyżak 4-ramienny aluminium polerowane (efekt chrom) Ø720 40 ●
Krzyżak 4-ramienny aluminium malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø720 41 ○

Podłokietniki
Bez podłokietników ●

Podłokietniki malowane proszkowo - kolor: miedź (Copper) + nakładka skórzana wg wzornika Bejot P23M ○ +530

Podłokietniki chromowane + nakładka skórzana wg wzornika Bejot P23C ○ +530

Stopki

Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny TK ●
Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele TF ○ +25

Przeszycia (ściegi)
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

○

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

AR4 ○ +187

Podłokietniki malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) + nakładka skórzana wg wzornika 
Bejot

P23P ○ +466

blazer, easy, 

silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

2 013

accessoire_SD, 

oceanic_SD, 

steelcut trio_SD

LM 4C2 1 391 1 468 1 577 1 997 2 179

heritage_SD,  

remix_SD,  

skóra,
skóra 

powierzona

LM 4C1 1 329 1 396 1 488 1 845

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

LM 4C1

Rodzaj tkaniny

bond, fenno,

keimo, sawana 

charles, 

charles_SD, 

era_SD, fighter, 

pastel, roccia, 

sawana pik, 

valencia
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LUMI

LM  272P LM 271P

1 2 3 4 5

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

Konstrukcja KOD PLN

Baza prętowa malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) ●
Baza prętowa chromowana/ malowana proszkowo - kolor: miedź (Copper) ○ +216

Nakładki na podłokietnikach - KPL
Miękkie, czarne z tworzywa poliuretanowego - PU PU ●
Drewniane - lakierowane wg wzornika Bejot ○ +58

Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny PK ●

Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele PF ○ +25

LM  272

1 2 3 4 5

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

Konstrukcja KOD PLN

●
○ +171

Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny PK ●
Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele PF ○ +25

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

○

Baza prętowa malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)
Baza prętowa chromowana/ malowana proszkowo - kolor: miedź (Copper)

Ślizgi

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

1 816

blazer, easy, 

silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

heritage_SD,  

remix_SD,  

skóra,
skóra 

powierzona

accessoire_SD, 

oceanic_SD, 

steelcut trio_SD

LM 272 1 180 1 262 1 378 1 787 1 986

LM 271 1 122 1 191 1 288 1 635

Ślizgi

LM 271

Rodzaj tkaniny

bond, fenno,

keimo, sawana 

charles, 

charles_SD,  

era_SD, fighter, 

pastel, roccia, 

sawana pik, 

valencia

2 032

LM 272P 1 374 1 456 1 570 1 974 2 201

LM 271P 1 313 1 382 1 480 1 824

accessoire_SD, 

oceanic_SD, 

steelcut trio_SD

Rodzaj tkaniny

bond, fenno,

keimo, sawana 

charles, 

charles_SD,  

era_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
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LUMI

LM  292P LM 291P

1 2 3 4 5

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

Konstrukcja KOD PLN

●
○ +216

Nakładki na podłokietnikach - KPL
Miękkie, czarne z tworzywa poliuretanowego - PU PU ●
Drewniane - lakierowane wg wzornika Bejot ○ +58

Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny PK ●

Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele PF ○ +25

LM  292

1 2 3 4 5

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

Konstrukcja KOD PLN

●
○ +171

Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny PK ●
Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele PF ○ +25

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

Ślizgi

1 986

1 816

Baza prętowa malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)

1 635

1 180 1 262 1 378 1 787LM 292

1 288LM 291

Baza prętowa chromowana/ malowana proszkowo - kolor: miedź (Copper)
Baza prętowa malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)

blazer, easy, 

silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

1 480

Rodzaj tkaniny

LM 292P

LM 291P 2 032

accessoire_SD, 

oceanic_SD, 

steelcut trio_SD

1 374 1 456 1 570 1 974 2 201

heritage_SD,  

remix_SD,  

skóra,
skóra 

powierzona

1 824

bond, fenno,

keimo, sawana 

charles, 

charles_SD,  

era_SD, fighter, 

pastel, roccia, 

sawana pik, 

valencia

1 313 1 382

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

○

LM 291

Rodzaj tkaniny

bond, fenno,

keimo, sawana 

charles, 

charles_SD,  

era_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

accessoire_SD, 

oceanic_SD, 

steelcut trio_SD

Ślizgi

Baza prętowa chromowana/ malowana proszkowo - kolor: miedź (Copper)

1 122 1 191
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LUMI

LM 261

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

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

LM W 742 LM W 741

1 2 3 4 5

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

Konstrukcja KOD PLN

Nogi z drewna litego dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot) ●

Nogi z drewna litego jesion (kolorystyka wg wzornika Bejot)¹ ○

¹ dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych

Stopki

Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele DF ○ +45

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

1 110 1 186 1 292 1 666 1 853

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

○

LM W 741

Kółka

accessoire_SD, 

oceanic_SD, 

steelcut trio_SD

LM 261 1 283   1 349   1 441   1 799   1 965   

Rodzaj tkaniny

bond, fenno,

keimo, sawana 

charles, 

charles_SD,  

era_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

Rodzaj tkaniny

bond, fenno,

keimo, sawana 

charles, 

charles_SD,  

era_SD, fighter, 

pastel, roccia, 

sawana pik, 

valencia

blazer, easy, 

silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

2 007

heritage_SD,  

remix_SD,  

skóra,
skóra 

powierzona

accessoire_SD, 

oceanic_SD, 

steelcut trio_SD

1 806LM W 742 1 165 1 254 1 375
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LUMI wood

LM W 722P LM W 721P

1 2 3 4 5

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

Konstrukcja KOD PLN

Konstrukcja z drewna litego jesion (kolorystyka wg wzornika Bejot) ●
Konstrukcja z drewna litego dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot) ○ +368

Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele WF ●

Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny WK ○

LM W 722 LM W 721

1 2 3 4 5

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

Konstrukcja KOD PLN

Konstrukcja z drewna litego jesion (kolorystyka wg wzornika Bejot) ●
Konstrukcja z drewna litego dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot) ○ +293

Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele WF ●
Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny WK ○

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

Rodzaj tkaniny

Stopki

heritage_SD,  

remix_SD,  

skóra,
skóra 

powierzona

Stopki

accessoire_SD, 

oceanic_SD, 

steelcut trio_SD

2 3951 772 2 155

1 687 2 014 2 236

Rodzaj tkaniny

bond, fenno,

keimo, sawana 

charles, 

charles_SD,  

era_SD, fighter, 

pastel, roccia, 

sawana pik, 

valencia

1 585

blazer, easy, 

silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

LM W 722P

LM W 721P 2 4571 728 1 792 2 2111 885

accessoire_SD, 

oceanic_SD, 

steelcut trio_SD

1 783 1 861 1 970 2 353 2 615

heritage_SD,  

remix_SD,  

skóra,
skóra 

powierzona

bond, fenno,

keimo, sawana 

charles, 

charles_SD,  

era_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

○

LM W 722

LM W 721 1 595

1 664

1 530
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