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

LIFT najlepsze rozwiązanie do stołów z regulacją wysokości

Mechanizm do LF 10R KOD PLN

M ●

Mechanizm do LF 10RE

A ●

Łącznik siedziska i oparcia do LF 10R

Łacznik pozwalający na regulację wysokości oparcia (zakres 70 mm) ●

Łącznik siedziska i oparcia do LF 10RE

Stałe połączenie siedziska z oparciem (brak regulacji wysokości oparcia) ●

Amortyzator

PG380 ●

PG300 ○

Ring

●

○ +53

Podstawa

Krzyżak czarny plastik (nylon) Ø700 17 ●

Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 690 22 ○ +112

Krzyżak aluminium malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø 690 23 ○ +112

Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø700 SB 33 ○ +112

Podłokietniki

Bez podłokietników ●

Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus:

• konstr. nylonowa czarna/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa P48B ○ +279

• konstr. aluminium poler. (efekt chrom)/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa P48C ○ +322

Kółka

Kółka uniwersalne, na każdą powierzchnię Ø 50 z funkcją SIT & BREAK (blokada podczas siedzenia) DRGDB ●

LF 10R - łącznik siedziska z oparciem LF 10RE - łącznik siedziska z oparciem

Malowany proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) RING z systemem samozaciskającym, pozwalającym 

na łatwą i szybką regulację wysokości

Chromowany RING z systemem samozaciskającym, pozwalającym na łatwą i szybką regulację wysokości

Amortyzator dla foteli przeznaczonych do stołów o wysokości max. 900mm (zakres regulacji 200mm)

2 070LF 10R 1 487 1 531 1 594 1 830

Amortyzator dla foteli przeznaczonych do stołów o wysokości max. 1100 mm (zakres regulacji 200mm)

LF 10RE 1 165 1 208 1 272

Obrotowy, z regulacją wysokości

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

1 7471 509

Rodzaj tkaniny

bond, fenno,

keimo, 

nice, sawana 

alpa, charles, 

charles_SD, cura, 

era_SD, pastel, 

roccia

ally, blazer, easy, 

oceanic, rhythm, 

silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

tk.powierzona

accessoire_SD, 

steelcut trio_SD

heritage_SD, 

remix_SD, 

skóra,

skóra powierzona
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