
IN ACCESS
AC 103 SBF AC 103 AC 102

1 2 3 3+ 4 5

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

KOD PLN

BLS ○ +164

Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 690 22 ●

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

Krzyżak aluminium malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø700 SB 33 ○

Krzyżak aluminium malowane proszkowo na kolor czarny Ø 700 SBF Flexi (umożliwiający ruch 3D) 35 ○ +353

●

Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 DEM ●

Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 z hamulcem DEMA ○

Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 DEMD ○ +37

Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 z hamulcem DEMAD ○ +37

Kółka uniwersalne, chrom¹ DEMD-C¹ ○

Przeszycia (ściegi)

Przeszycia (ściegi) w kolorze tapicerki ●

¹ Kółka dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych.

blazer + skóra,

 easy + skóra,

synergy + skóra

2 425   

Dodatkowe regulacje

heritage_SD, 

remix_SD, 

skóra,

skóra powierzona

Regulacja głębokości podparcia lędźwiowego (zakres 15 mm)

SW ●

Podstawa

accessoire_SD, 

steelcut trio_SD

AC 103 3 235   3 401   3 630   4 012   4 496   4 996   

Rodzaj

tkaniny

fenno,

keimo, sawana 

alpa, charles, 

charles_SD, cura, 

pastel, roccia

ally, blazer, easy, 

oceanic, rhythm, 

silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

tk.powierzona

3 741   

Mechanizm

Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres 

regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 6°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 60mm)

Przeszycia (ściegi) w kolorze białym, szarym, pomarańczowym, czerwonym, zielonym lub czarnym dla 

foteli tapicerowanych skórą, lub tapicerką z kolekcji keimo, valencia, silvertex
○

Podłokietniki

Podłokietniki w całości tapicerowane

Wyposażenie dodatkowe

AC 102 2 275   2 626   2 973   3 365   

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT ● STANDARD        ○ OPCJA
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IN ACCESS
AC 5R

1 2 3 4 5

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

Mechanizm KOD PLN

A ●

O5 ○ +161

Podstawa

Krzyżak 5-ramienny aluminium polerowane (efekt chrom) Ø700 36 ●

Krzyżak 5-ramienny aluminium malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø700 37 ○

Kółka

Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 DEM ●

Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 z hamulcem DEMA ○

Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 DEMD ○ +37

Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 z hamulcem DEMAD ○ +37

Kółka uniwersalne bez funkcji hamowania, kolor biały RL W5 ○ +175

AC 4R

1 2 3 4 5

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

Mechanizm KOD PLN

Obrotowy, bez regulacji wysokości A1 ●

O4 ○ +161

Podstawa

Krzyżak 4-ramienny aluminium polerowane (efekt chrom) Ø700 38 ●

Krzyżak 4-ramienny aluminium malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø700 39 ○

Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny TK ●

Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele TF ○ +32

Przeszycia (ściegi)

Przeszycia (ściegi) w kolorze tapicerki ●

Obrotowy, z regulacją wysokości

Obrotowy mechanizm z funkcją ruchu 3d (do przodu, do tyłu oraz na boki) oraz z regulacją wysokości

Obrotowy, komfortowy mechanizm kołyskowy z przegubem gumowym i blokadą w 1 pozycji (odchylenie 

tył: 7°; przód: -4°) oraz regulacją wysokości

accessoire_SD, 

steelcut trio_SD

AC 4R 1 674 1 771 1 907 2 426 2 651

Rodzaj tkaniny

fenno,

keimo, sawana 

alpa, charles, 

charles_SD, cura, 

pastel, roccia, 

valencia

ally, blazer, easy, 

oceanic, silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

heritage_SD, 

remix_SD, 

skóra,

skóra powierzona

AR5

accessoire_SD, 

steelcut trio_SD

AC 5R 1 674 1 771

Rodzaj tkaniny

fenno,

keimo, sawana 

alpa, charles, 

charles_SD, cura, 

pastel, roccia, 

valencia

ally, blazer, easy, 

oceanic, silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

heritage_SD, 

remix_SD, 

skóra,

skóra powierzona

1 907 2 426 2 651

○

Obrotowy mechanizm z funkcją ruchu 3d (do przodu, do tyłu oraz na boki), bez regulacji wysokości

○ +229
Obrotowy, komfortowy mechanizm kołyskowy z przegubem gumowym i blokadą w 1 pozycji (odchylenie 

tył: 7°; przód: -4°) bez regulacji wysokości
AR4

+248

Przeszycia (ściegi) w kolorze białym, szarym, pomarańczowym, czerwonym, zielonym lub czarnym dla 

foteli tapicerowanych skórą, lub tapicerką z kolekcji keimo, valencia, silvertex
○

Stopki
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IN ACCESS
AC 260

1 2 3 4 5

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

Konstrukcja KOD PLN

Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) ●

Chromowana ○ +208

Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 DEM ●

Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 z hamulcem DEMA ○

Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 DEMD ○ +37

Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 z hamulcem DEMAD ○ +37

Kółka uniwersalne bez funkcji hamowania, kolor biały RL W4 ○ +140

Przeszycia (ściegi)

Przeszycia (ściegi) w kolorze tapicerki ●

1 2 3 4 5

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

Konstrukcja KOD PLN

Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) ●

Chromowana ○ +208

Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny CK ●

Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele CF ○

Przeszycia (ściegi)

Przeszycia (ściegi) w kolorze tapicerki ●

○

Rodzaj tkaniny

fenno,

keimo, sawana 

alpa, charles, 

charles_SD, cura, 

pastel, roccia, 

valencia

ally, blazer, easy, 

oceanic, silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

Przeszycia (ściegi) w kolorze białym, szarym, pomarańczowym, czerwonym, zielonym lub czarnym dla 

foteli tapicerowanych skórą, lub tapicerką z kolekcji keimo, valencia, silvertex

accessoire_SD, 

steelcut trio_SD

heritage_SD, 

remix_SD, 

skóra,

skóra powierzona

Kółka

1 617   1 716   

Rodzaj tkaniny

fenno,

keimo, sawana 

alpa, charles, 

charles_SD, cura, 

pastel, roccia, 

valencia

ally, blazer, easy, 

oceanic, silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

1 854   AC 260

Przeszycia (ściegi) w kolorze białym, szarym, pomarańczowym, czerwonym, zielonym lub czarnym dla 

foteli tapicerowanych skórą, lub tapicerką z kolekcji keimo, valencia, silvertex
○

2 369   2 597   

Stopki

AC 250
heritage_SD, 

remix_SD, 

skóra,

skóra powierzona

accessoire_SD, 

steelcut trio_SD

1 530   1 628   1 764   2 281   2 508   AC 250
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