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Ceník a typový plán Kobra 

Popis modelu: Moderní TV křeslo polohování tlakem, volitelně s funkcemi

Rám: ocelový rám v kombinaci s masivním dřevem
Sedák: vinutá pružina, vysokoelastická pěna, čalounické rouno 
Opěrák: elastické pásy, vysokoelastická pěna, čalounické rouno 

Prošití:

Nožičky Otočný talíř / standardně z nerezové oceli/ alternativa: bukové v barvě olše nebo wenge (za stejnou cenu)
dubové olejované nebo bianco - za příplatek
Hvězda ve 2 provedeních: černá matná nebo chrom

Vícebarevnost: pouze jednobarevný
Ergonomie: Velikost křesla pro každého, 9 ergonomických variant za stejnou cenu

CENY NEZAHRNUJÍ AKTUÁLNÍ INTERNETOVOU SLEVU – NUTNO ODEČÍST

Popis:

Rozměry / Typ: 1222

Š/V/H v cm:
Hloubka sedáku v cm: 50 / 53 / 55
Výška sedáku v cm: 45 / 47 / 49
Počet míst: 1,0
Kolekce látek: Kč

Basic
Trend C
Trend D
Trend E

Příplatky:

2-motorová-T. 0057

2-motorová s baterií - Typ 0130

Dubový podstavec T.0204     
Rozměry jsou přibližné +/- 5 cm

Nelze použít vzorované látky

Základní verze - funkce manuální s plynovým pístem

Manuální nastavení opěrky nohou. Nastavení zádové opěrky pomocí vnitřní kovové páčky.

Plynule nastavitelné lehkým tlakem těla až do polohy vleže.

Funkce 2-motorová / Typ 0057 

Samostatné nebo synchronní nastavení opěrky nohou a zádové opěrky až do lehu pomocí 2 elektromotorů. K dispozici také s baterií za příplatek.

Funkce 2-motorová s asistencí vstávání / Typ 0065

Nezávislé nebo synchronní nastavení podnožky a opěráku do pozice ležení a zpět, s asistencí vstávání.

K dispozici také s baterií za příplatek. Pomůcka pro vstávání: Asistence vstávání: Max. zátěž 130 kg 

Made in EU
kvalita/ochrana životního prostředí/pracovní podmínky
vyrobeno dle standardů EU

Standardně tón v tónu s vybranou látkou/ alternativa: kontrastní prošívání v béžové barvě - uveďte prosím v 
objednávce 

TV křeslo s 
manuálním 

plynovým pístem

M2: 71 / 110 / 82

27 170 Kč
27 790 Kč
27 990 Kč
28 950 Kč

14 620 Kč

22 640 Kč

2-motorová s asistencí 
vstávání - Typ 0065

21 960 Kč

2-motorová s asistencí 
vstávání s baterií -T. 0302

29 980 Kč

1 240 Kč
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