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

Mechanizm KOD PLN

Synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°) M ○ +105

Niezależna regulacja podparcia lędźwiowego za pomocą napięcia membrany ●

Oparcie

Siatka czarna CLASSIC M08 ●
Siatka jasnoszara CLASSIC M09 ○

Podstawa

Krzyżak czarny plastik (nylon) Ø700 + ring standard czarny (RB) 17 ●
Krzyżak czarny plastik (nylon) Ø700+ring kolor: biały(RW)/ czerwony(RR)/ zielony(RG) 17R ○
Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 690 22 ○ +91

Krzyżak aluminium malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø 690 23 ○ +91

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 regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus:
• konstr. nylonowa czarna/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa P48B ○ +228

• konstr. aluminium poler. (efekt chrom)/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa P48C ○ +263

• konstr. nylonowa czarna/nakładka poliuretanowa (PU) regulowana przód-tył (zakres 60 mm) P49B ○ +306

• konstr. aluminium poler. (efekt chrom)/nakładka poliuretanowa (PU) reg. przód-tył (zakres 60 mm) P49C ○ +343

P3DB ○ +328

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

Zagłówek ML 103
Regulowany góra-dół i pod kątem, tapicerowany siatką czarną ●

1 146 1 243 1 453

Dodatkowe regulacje

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

SW ○ +188

Synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°), z 
regulacją głębokości siedziska

M+X ○ +191

• konstrukcja nylonowa czarna, nakładka PU-z regulacją przód-tył i na boki (3D)

accessoire_SD, 

oceanic_SD, 

steelcut trio_SD

1 832

1 623

Rodzaj tkaniny

bond, fenno,

keimo, 

nice, sawana 

charles, 

charles_SD, 

era_SD, fighter, 

pastel, roccia, 

sawana pik, 

valencia

heritage_SD,  

remix_SD,  

skóra,
skóra 

powierzona

ML 103 1 331 1 372 1 642

1 187

blazer, easy, 

silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

1 429

ML 102

Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji 
odchylenia oparcia 20°, siedziska 5° oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm)

B+X ○ +30

Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji 
odchylenia oparcia 20°, siedziska 5°

B ●
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