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STOLIČKY A LAVICE

TYP 7526 7527 7528 7529

Prevedenie

Hl. rozmery 
š x hl x v (cm)

58,5 x 43 x 79 104 x 43 x 81 155 x 43 x 81 206 x 43 x 81

Hmotnosť (kg) 6,5 21 28 36
Cena (EUR) 39,00 163,00 219,00 267,00

Konferenčná stolička – ELSI   
Typ: 7521

- Konferenčná stolička s veľmi pevnou sedacou časťou
z bukovej preglejky a s oceľovým rámom.

- Veľmi dobrá stohovateľnosť.

- Povrch sedadla tvorí odolná a stálofarebná nábytková
fólia.

- Základný odtieň: prírodný buk, ďalšie odtiene len
na zákazku od 50 ks.

- Praktický výrez pre ľahkú manipuláciu.

Konferenčná lavica – ELSI
- Viacmiestna lavica s veľmi pevnou sedacou časťou z bukovej

preglejky.

- Čierny lakovaný oceľový rám s rektifikáciou na každom
klzáku.

- Povrch sedadla tvorí odolná a stálofarebná nábytková fólia.

- Sedadlo je možné nahradiť odkladacím preglejkovým
stolíkom – odtieň lakovaný prírodný buk.

- Základný odtieň: prírodný buk, ďalšie odtiene len na zákazku
min. 50 miest.

Konferenčná stolička alebo lavica – RAVE
- Konferenčná stolička prevyšujúca štandardy do multifunkčných

priestorov, kongresových sál, školiacich centier a čakární.

- Plastové sedadlo a operadlo s možnosťou čalúnenia.

- Lakovaný (chrómovaný) povrch konštrukcie.

- Patentovaný systém na spájanie do radu.

- Vynikajúca stohovateľnosť s vodiacimi prvkami.

- Záruka 36 mesiacov.

výška sedadla 42 cm, hĺbka sedadla 59 cm

výška sedadla 45 cm, hĺbka sedadla 43 cm 130 kg/1 miesto

120 kg/1 miesto

celková výška 89 cm, celková šírka 52 cm,
výška sedadla 46,5 cm, hĺbka sedadla 41 cm

5 kg 120 kg

32 kg 160 x 80 x 75 cm

Konferenčný stôl – ISTRA
Typ: 7525

- Stôl pre široké využitie, vhodný do konferenčných
miestností, jedální, kancelárií, dielní a pod.

- Oceľová podnož lakovaná.

- Nohy – profil 40 x 40 mm, hr. 1,4 mm.

- Doska stola hr. 25 mm, hranovanie ABS 2 mm, 
odtieň: prírodný buk.

- Záruka 36 mesiacov.

TYP 7522 7523 7524

Prevedenie

Hl. rozmery 
š x hl x v (cm)

105 x 59 x 85,5 157 x 59 x 85,5 246 x 59 x 85,5

Hmotnosť (kg) 25 28,5 32,4
Cena (EUR) 213,00 298,00 371,00

67,00

113,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Mevatec_37_289-320_10  20.12.20  16:46  Stránka 308


