
       Varianty opěradel:

A B C

Cena

6.490,-

6.490,-

6.490,-

6.490,-

6.490,-

6.490,-

6.490,-

6.490,-

                                   Maloobchodní ceník platný od 26.08.2016.    Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena

LODE14BX =hnědá
LODE14GX = šedá

LODE13BX =hnědá

FONTE A 
odpružená podnož LOAE13BX =hnědá

oválné trubky 20 x 40 mm, nerez broušený LOAE13GX = šedá

LODE13KA = kaštan

potah: koženka hladká-sametový lesk LOAE14GX = šedá
š/v/h cm: 47 x 89 x 64

FONTE B 
oválné trubky 20 x 40 mm, nerez broušený

FONTE A 
odpružená podnož LOAE14CN = cognac

oválné trubky 20 x 40 mm, nerez broušený LOAE14BX =hnědá

LOBE13BX =hnědá
potah: koženka strukturovaná

LODE13GX = šedá

FONTE C 

š/v/h cm: 46 x 99 x 64

FONTE C 
odpružená podnož LOCE13BX =hnědá

oválné trubky 20 x 40 mm, nerez broušený LOCE13GX = šedá

LOCE14GX = šedá

š/v/h cm: 47 x 89 x 64

potah: koženka strukturovaná LOAE13KA = kaštan
š/v/h cm: 47 x 89 x 64

LODE14CN = cognac

FONTE D 
odpružená podnož

oválné trubky 20 x 40 mm, nerez broušený
potah: koženka strukturovaná

š/v/h cm: 46 x 99 x 64

potah: koženka strukturovaná

odpružená podnož
oválné trubky 20 x 40 mm, nerez broušený

potah: koženka hladká-sametový lesk
š/v/h cm: 46 x 99 x 64

LOCE14CN = cognac
LOCE14BX =hnědá

LOCE13KA = kaštan

FONTE D 
odpružená podnož

oválné trubky 20 x 40 mm, nerez broušený
potah: koženka hladká-sametový lesk

š/v/h cm: 46 x 99 x 64

FONTE B 
oválné trubky 20 x 40 mm, nerez broušený LOBE14CN = cognac

potah: koženka hladká-sametový lesk LOBE14BX =hnědá

LOBE13GX = šedá
kovová aplikace mezi sedákem a opěrkou LOBE13KA = kaštan

kovová aplikace mezi sedákem a opěrkou LOBE14GX = šedá
š/v/h cm: 47 x 89 x 64

Jídelní židle                                                                          
FONTE          Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Model Popis výrobku Obj. č. / barevné provedení

        imitace kůže strukturovaná         imitace kůže hladká- sametový lesk

                    Varianty imitace kůže a barev:

kaštanová,hnědá, šedá cognac,hnědá, šedá


