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ОФИС СТОЛОВЕ

ASYN   Tип: 3537

- Работен офис стол със средно висока
облегалка, асинхронен механизъм.

- Независими едно от друго регулирана
на ъгъла на седалката и облегалката. 
Регулиране на височината на облегал-
ката с механизъм up-down.

- Газово бутало, пластмасова основа.

- По избор подлакътници (не са
включени в цената).

обща височина 127–137 см
обща широчина 49 см
височ. на седалката 46–56 см
дълбоч. на седалката 45 см

16 кг

130 кг

обща височина 99–117,5 см
обща широчина 55 см
височ. на седалката 42,5–57 см
дълбоч. на седалката 45 см

9,3 кг

120 кг
обща височина 91–108 см
обща широчина 57,5 см
височ. на седалката 45–58 см
дълбоч. на седалката 45 см

9,9 кг

120 кг

обща височина 110–141 см
обща широчина 55 см
височ. на седалката 59–85 см
дълбоч. на седалката 45 см

11 кг

120 кг

обща височина 113–122 см
обща широчина 67 см
височ. на седалката 44–53 см
дълбоч. на седалката 48,5 см

16,3 кг

120 кг

обща височина 108,5–118 см
обща широчина 61 см
височ. на седалката 49–58,5 см
дълбоч. на седалката 49–58,5 см

13,5 кг

120 кг

SANDER   Tип: 7308

- Офис стол с висока дишаща облегалка.

- Синхронен механизъм със застопоряване
в избрана позиция и регулиране на 
силата на противотежест.

- Тапицирана подпора за кръста, стома-
нена хромирана основа, колела за меки
повърхности.

- Тапицирани подлакътници с възомжност
за регулиране на височината.

TENNESSEE Tип: 7307

- Офис стол с висока дишаща облегалка 
и подлакътници.

- Люлеещ механизъм с регулиране на 
силата на противотежест.

- Подпора за кръста, стоманена хромирана
основа.

- Колела за меки повърхности.

- Черна мрежа и текстил на седалката.

PANTHER Tип: 7520

- Тапициран работен стол със средно
висока облегалка.

- Регулиране на облегалката 
в хоризонтална и вертикална посока.

- Регулиране на ъгъла между седалката
и облегалката. 

- Газово бутало.

- По избор подлакътници (не са
включени в цената).

Антистатичен стол ESD Tип: 4884
- Работен офис стол, конструиран да от-

вежда статичното електричество от ра-
ботни места с наличие на електронни
компоненти и летливи химикали.

- Всички части на стола, включително 
специалната тъкан и колелата са добри
проводници.

- Проведена атестация CATAS 13/95, 
протокол 35904/1, измерено 
съпротивление: 0,1 MW.

- Стандартен цвят на тапицерията - тъмно
сив (антрацит).

Стол предназначен за каси Tип: 4885

- Тапициран работен стол, конструиран за
каси или работни места с по- висок работен
плот.

- Удължено газово бутало с кръгла поставка
за краката, плъзгачи, без поставка за 
краката.

- Регулиране на ъгъла между седалката 
и облегалката. 

150,00
c ДДС: 180,00

260,92
c ДДС: 313,10

136,42
c ДДС: 163,70

150,08
c ДДС: 180,10

235,83
c ДДС: 283,00

55,75
c ДДС: 66,90

Тип: 4553
Обръч за крака

244,58
c ДДС: 293,50
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