
Profim ACCIS PRO

ITO Design

Model I II III IV V Ext I Ext II Ext III Ext IV Cena

Profim ACCIS PRO 150SFL

MAT150SF00

2 118 2 184 2 252 2 425 2 643 2 252 2 336 2 438 2 624

Profim ACCIS PRO 151 SFL

MAT151SF00

2 425 2 493 2 560 2 734 2 952 2 560 2 643 2 747 2 932

Profim ACCIS PRO 001

MAT0010000

Zagłówek (001) - regulacja

wysokości i kąta nachylenia

(elementy plastikowe:

czarne lub jasnoszare) 308 308 308 308 308 308 308 308 308

Dopłaty:

7BASC006 Baza: jasnoszary (Dotyczy: 150SFL, 151SFL) 245

7BASC002 Baza: biały (Dotyczy: 150SFL, 151SFL) 377

7BASC005 Baza: grafit (Dotyczy: 150SFL, 151SFL) 197

7BASC003 Baza: aluminium polerowane (Dotyczy: 150SFL, 151SFL) 197

7LUSU003 Podparcie lędźwiowe TYP B - regulowane góra-dół i na głębokość (Dotyczy: 150SFL, 151SFL) 102

I gr. cenowa: Alba, Evo, Next 

Innowacyjny system niezależnych ruchów na boki zarówno oparcia jak i siedziska (SmartHPS)•

Łatwość regulacji podstawowych funkcji mechanizmu, zapewniającego synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska•

Regulowane podłokietniki, podparcie lędźwiowe i wysuw siedziska•

W trosce o bezpieczeństwo, szczeliny między elementami ruchomymi wynoszą nie więcej niż 5 mm, a tam gdzie nie było to możliwe zostały zastosowane

specjalne maskownice

•

Certyfikat Blue Angel - potwierdza, że nasze krzesło jest przyjazne dla środowiska•

obrotowe•

oparcie siatkowe•

mechanizm Synchro z

wysuwaniem oraz

pochyleniem siedziska

•

ruch siedziska na boki•

baza: czarna•

podłokietniki: P63PU•

amortyzator gazowy z

poduszką (obudowa

amortyzatora - zawsze w

kolorze bazy)

•

obrotowe•

oparcie siatkowe•

mechanizm Synchro z

wysuwaniem oraz

pochyleniem siedziska

•

ruch siedziska na boki•

baza: czarna•

podłokietniki: P63PU•

amortyzator gazowy z

poduszką (obudowa

amortyzatora - zawsze w

kolorze bazy)

•

zagłówek•



II gr. cenowa: Cura, Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme 

III gr. cenowa: Oceanic, Runner, Rhythm, Select, Step, Synergy 

IV gr. cenowa:Skóra 

V gr. cenowa: Skóra Premium

Kółka / stopki:

- kółka twarde - do podłóg miękkich (kpl.)

- kółka miękkie - do podłóg twardych (kpl.)

- stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.).

Przy zamówieniu należy wyraźnie zaznaczyć wybrany wariant.

Podłokietnik P63PU - regulowany góra-dół (zakres regulacji 100 mm), nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka na boki (+/- 27 mm), skręt na boki (+/- 27°),

nakładka poliuretanowa.

Kolor podłokietnika:

- czarny - stosowany z bazą: czarny, grafit, aluminium polerowane

- jasnoszary - stosowany z bazą: jasnoszary, biały.

Brak możliwości zakupu krzesła w wersji bez podłokietników.

Wybarwienia elementów plastikowych:

- bazy: czarna / grafit / aluminium polerowane - elementy plastikowe zawsze czarne,

- bazy: jasnoszara / biała - elementy plastikowe zawsze jasnoszare.

W skład kompletu elementów plastikowych wchodzą: maskownica siedziska, łopatki do regulacji, rama oparcia, tył zagłówka, podparcie lędźwiowe, podłokietniki,

kółka.

Rodzaje stosowanych siatek na oparciu: Rhythm, Runner. Przy zamówieniu należy wyraźnie zaznaczyć wybrany wariant.

Pokrowce siedziska mogą być wykonane również w tapicerkach Rhythm i Runner.

W modelu 150SFL istnieje możliwość dokupienia zagłówka (001) celem samodzielnego montażu. Elementy plastikowe zagłówka: czarne lub jasnoszare. Zagłówek

może być wykonany w tapicerce siedziska lub siatkach Runner lub Rhythm. Przy zamówieniu należy wyraźnie zaznaczyć wybrany wariant. Cena nie ulega zmianie.


