
934934 kaiserkraft.pl  Nr art.  = na stanie / wysyłka z magazynu. Aktualny czas dostawy online.
Ceny mogą się zmieniać w ciągu roku. 
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 1
Kolor powierzchni siedziska 
i oparcia  

   

antracytowy  Nr.
 zł / opak.

 480 694 6F
1.220,-

buk naturalny  Nr.
 zł / opak.

 480 693 6F
1.220,-

niebieski  Nr.
 zł / opak.

 480 695 6F
1.220,-

1 | Krzesła z siedziskiem 
z drewna
• Na całej szerokości niecka

Materiał powierzchni siedziska i oparcia: sklejka bukowa. Kolor 
szkieletu: chromowany. Materiał szkieletu: stalowa rurka okrągła. 
Wersja szkieletu: na 4 nogach. Wys. siedziska: 460 mm. Szer. 
siedziska: 400 mm. Głęb. siedziska: 450 mm. Wys. całk.: 850 mm. 
Szer. całk.: 400 mm. Głęb. całk.: 520 mm. Obicie: bez obicia. 
Opak.: 4 szt. 

Dostawa w częściach – łatwy montaż.

 2
Kolor powierzchni siedziska 
i oparcia  

   

antracytowy  Nr.
 zł / opak.

 480 698 6F
1.460,-

buk naturalny  Nr.
 zł / opak.

 480 697 6F
1.460,-

niebieski  Nr.
 zł / opak.

 480 699 6F
1.460,-

2 | Krzesła z siedziskiem 
z drewna
• Na wskroś sześcienny

Materiał powierzchni siedziska i oparcia: sklejka bukowa. Kolor 
szkieletu: chromowany. Materiał szkieletu: rurka czworokątna. 
Wersja szkieletu: na 4 nogach. Wys. siedziska: 450 mm. Szer. 
siedziska: 400 mm. Głęb. siedziska: 450 mm. Wys. całk.: 860 mm. 
Szer. całk.: 450 mm. Głęb. całk.: 520 mm. Obicie: bez obicia. 
Opak.: 4 szt. 

 3 4
Kolor szkieletu  chromowany czarny, RAL 9005
Kolor powierzchni siedziska i oparcia      
antracytowy  Nr.

 zł / opak.
 743 799 6F

na zapytanie
 743 802 6F

na zapytanie
bordowy  Nr.

 zł / opak.
 747 107 6F

na zapytanie
 743 804 6F

na zapytanie
buk naturalny  Nr.

 zł / opak.
 747 096 6F

na zapytanie
 747 097 6F

na zapytanie
niebieski gencjanowy  Nr.

 zł / opak.
 743 800 6F

na zapytanie
 743 803 6F

na zapytanie
Wyposażenie dodatkowe    
   Nr.
 zł / opak.

282 120 6F
na zapytanie

282 120 6F
na zapytanie

3 – 4 | Krzesła z siedziskiem z drewna
• Ze szkieletem z rurki czworokątnej

Materiał powierzchni siedziska i oparcia: sklejka bukowa. Wersja szkieletu: na 
4 nogach. Wys. siedziska: 440 mm. Szer. siedziska: 420 mm. Głęb. siedziska: 415 mm. 
Wys. całk.: 830 mm. Szer. całk.: 470 mm. Głęb. całk.: 520 mm. Obicie: bez obicia. 
Właściwości: możliwość ustawiania w stos. Opak.: 4 szt. 

Większy wybór 
w sklepie online!
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