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Bezpłatna wysyłka 
dla 70 000 artykułów
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Wersja szkieletu  na ślizgaczach na ślizgaczach i z podpórką na stopy z rolkami
Zakres regulacji wysokości mm 450 – 630 590 – 860 450 – 630
Materiał powierzchni siedziska i 
oparcia  

Właściwości       

imitacja skóry zmywalne
wygodne

 Nr.
 zł

 112 226 6F
1.100,-

 112 228 6F
1.530,-

 112 227 6F
1.150,-

obicie tekstylne oddychające
wygodne

 Nr.
 zł

 112 229 6F
1.100,-

 112 231 6F
1.530,-

 112 230 6F
1.150,-

pianka PU solidne
antypoślizgowe
zmywalne

 Nr.
 zł

 112 233 6F
1.180,-

 112 235 6F
1.610,-

 112 234 6F
1.230,-

Supertec solidne
oddychające
odporne na przecięcia
zmywalne
wygodne

 Nr.
 zł

 112 236 6F
1.420,-

 112 238 6F
1.860,-

 112 237 6F
1.470,-

Wyposażenie dodatkowe     
Podłokietniki   Nr.
 zł

 114 887 6F
465,-

 114 887 6F
465,-

 114 887 6F
465,-

5 – 7 | Obrotowe krzesła do pracy 4 | Podnóżek

Kolor: czarny. Możliwość nachylenia: przechylanie 
bezstopniowe. Zakres regulacji wysokości: 110 – 320 mm. 
Regulacja nachylenia: 0° – 30°. Materiał: tworzywo. 
Rodzaj regulacji wysokości: sprężyna gazowa. 
4 |  Nr. 517 271 6F zł 948,- 

EUROKRAFT
• W 12 wariantach – odpowiednie 

rozwiązanie do każdego obszaru 
zastosowań

• Zdrowe siedzenie dzięki 
uwspółcześnionym funkcjom 
ergonomicznym

• Solidne, wysokiej jakości komponenty 
dla długotrwałego użytkowania

Mechanizm siedziska: mechanizm 
stałego kontaktu i regulacja nachylenia 
siedziska. Kolor obicia: czarny. Rodzaj 
regulacji wysokości: sprężyna gazowa. 
Materiał szkieletu: aluminium. Kolor 
szkieletu: czarny. 

Dostawa w częściach – łatwy montaż.

Imit. skóry: zmywalna, miękka i łatwa 
w pielęgnacji, odporna na oleje i 
działanie środków dezynfekcyjnych, 
idealna w produkcji, biurze i 
laboratorium

Obicie z materiału: oddychające, 
miękkie i wygodne – idealne przy 
braku spodziewanych wpływów 
mechanicznych

Pianka PU: zmywalna, bardzo solidna i 
łatwa w czyszczeniu, odporna na iskry, 
odporna na lekkie kwasy i zasady

Supertec: obicie ze strukturą 
poduszeczkową, bardzo odporne na 
zużycie, ścieranie i przecięcie, łatwe w 
czyszczeniu, pełen komfort siedzenia 
przy maksymalnej trwałości. Idealna w 
obszarach przyprodukcyjnych

Większy wybór 
w sklepie online!

 

zł 1.100,-
Nr. 112 229 6F

www.kaiserkraft.pl/p/112226?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/112228?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/112227?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/112229?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/112231?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/112230?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/112233?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/112235?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/112234?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/112236?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/112238?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/112237?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/114887?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/114887?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/114887?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/112229?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/517271?publication=HK_21

