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CZ /           Celočalouněné designové křeslo s vysokým opěradlem, skořepina  
z vysoce kvalitní vstřikované studené pěny, vyztužené ocelovým rámem, masivní dřevěná 
podnož - jasan, masivní otočná dřevěná podnož - jasan, otočný ocelový rám židle -  
chrom / RAL. 

 
EN /             Fully upholstered design armchair with high backrest, shell made of  
cold-foamed polyurethane reinforced with a steel frame, solid wooden base - ash,  
solid swivel wooden base - ash, swivel steel frame - chrome / RAL.
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PR-2-44-L10-AH

masivní dřevěná podnož - jasan / moření dle aktuálních vzorníků / 
čalounění dle aktuálních vzorníků

solid wooden base - ash / staining according to current samplers / 
upholstery according to current samplers



maxi

maxi

maxi

PR-2-44-L21-AH

PR-2-44-L30-BH

PR-2-44-L31-BH

otočná jasanová podnož / moření dle aktuálních vzorníků / 
čalounění dle aktuálních vzorníků

swivel ash base / staining according to current samplers / 
upholstery according to current samplers

buková podnož / moření dle aktuálních vzorníků / 
čalounění dle aktuálních vzorníků

beech base / staining according to current samplers / 
upholstery according to current samplers

buková podnož / moření dle aktuálních vzorníků / 
čalounění dle aktuálních vzorníků

beech base / staining according to current samplers / 
upholstery according to current samplers



maxi

maxi

PR-2-44-R13-CH/RA

PR-4-44-L11-AH

otočná ocelová podnož chrom / RAL /  
čalounění dle aktuálních vzorníků

swivel steel base chrome / RAL /  
upholstery according to current samplers

masivní dřevěná podnož - jasan / moření dle aktuálních vzorníků / 
čalounění dle aktuálních vzorníků

solid wooden base - ash / staining according to current samplers / 
upholstery according to current samplers

maxi

PR-2-44-L27-AH

masivní dřevěná podnož - jasan / moření dle aktuálních vzorníků / 
čalounění dle aktuálních vzorníků

solid wooden base - ash / staining according to current samplers / 
upholstery according to current samplers

pouf

pouf



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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PR-2-44-R14-CH/RA

otočná ocelová podnož chrom / RAL /  
čalounění dle aktuálních vzorníků

swivel steel base chrome / RAL /  
upholstery according to current samplers

pouf
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