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CZ /           Kolekce CAPTURE s ocelovou sledge podnoží. Sedák a opěradlo z bukového 
dřeva, nebo čalouněné. Kolekce zahrnuje židli, křeslo a barovou židli.
 
EN /             CAPTURE collection with steel sledge base. Seat and back from beech wood 
or upholstered. The collection includes a chair, armchair and bar stool.
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BU21-1-03-SL-RA

BU20-1-02-SL-RA

BU23-2-03-SL-RA

BU22-2-02-SL-RA

čalouněný sedák a opěradlo / RAL černá

bukový sedák a opěradlo / RAL dle výběru

čalouněný sedák a opěradlo / RAL černá

bukový sedák a opěradlo / RAL dle výběru

upholstered seat and backrest / RAL black

beech seat and back / RAL of your choice

upholstered seat and backrest / RAL black

beech seat and back / RAL of your choice

ocelová podnož sledge - RAL / čalounění dle aktuálních vzorníků

steel base sledge - RAL / upholstery according to current samplers

ocelová podnož sledge - RAL / čalounění dle aktuálních vzorníků

steel base sledge - RAL / upholstery according to current samplers

»
»

židle
chair

armchair
křeslo
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BU24-3-03-SL-RA

BU25-3-02-SL-RA

ocelová podnož sledge - RAL / čalounění dle aktuálních vzorníků

steel base sledge - RAL / upholstery according to current samplers
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přírodní bahno

ořech wenge

bělený
natural mud

nut wenghe

bleached

buk
beech

bar

čalouněný sedák a opěradlo / RAL černá

bukový sedák a opěradlo / RAL dle výběru

upholstered seat and backrest / RAL black

beech seat and back / RAL of your choice



poptat / demand  »

obchodní podmínky / business conditions   »
získejte 3D model / ask for 3D model  »

dodací podmínky / delivery terms 
Dodací lhůta u standardního provedení je 3 týdny,  
u speciálního technického provedení je dodací lhůta 5 týdnů.
The delivery time for a standard version is 3 weeks,  
for a special technical design the delivery time is 5 weeks.
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