
934934 kaiserkraft.pt  Código de artigo  = Em stock / entrega rápida. Prazos de entrega actuais online. 
Os preços poderão sofrer ajustes ao longo do ano.
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Cor do assento e do encosto     
antracite  N.º

 € / UE
 480 694 6F

235.-
azul  N.º

 € / UE
 480 695 6F

235.-
faia natural  N.º

 € / UE
 480 693 6F

235.-

1 | Cadeiras de madeira 
em concha
• Concha contínua, mais estreita no meio

Material do assento e do encosto: contraplacado de faia. Cor 
da armação: cromado. Material da armação: tubo em aço redondo. 
Versão da armação: armação de 4 pés. Altura do assento: 460 mm. 
Largura do assento: 400 mm. Profundidade do assento: 450 mm. 
Altura total: 850 mm. Largura total: 400 mm. Profundidade 
total: 520 mm. Estofo: sem estofo. Embalagem: 4 unid. 

Fornecimento desmontado – montagem fácil.

 2
Cor do assento e do encosto     
antracite  N.º

 € / UE
 480 698 6F

285.-
azul  N.º

 € / UE
 480 699 6F

285.-
faia natural  N.º

 € / UE
 480 697 6F

285.-

2 | Cadeiras de madeira 
em concha
• Totalmente cúbicas

Material do assento e do encosto: contraplacado de faia. Cor 
da armação: cromado. Material da armação: tubo quadrado. Versão 
da armação: armação de 4 pés. Altura do assento: 450 mm. Largura 
do assento: 400 mm. Profundidade do assento: 450 mm. Altura 
total: 860 mm. Largura total: 450 mm. Profundidade total: 520 mm. 
Estofo: sem estofo. Embalagem: 4 unid. 

 3 4
Cor da armação  cromado preto profundo RAL 9005
Cor do assento e do encosto      
antracite  N.º

 € / UE
 743 799 6F

a pedido
 743 802 6F

a pedido
azul genciana  N.º

 € / UE
 743 800 6F

a pedido
 743 803 6F

a pedido
bordeaux  N.º

 € / UE
 747 107 6F

a pedido
 743 804 6F

a pedido
faia natural  N.º

 € / UE
 747 096 6F

a pedido
 747 097 6F

a pedido
Acessórios    
   N.º
 € / UE

282 120 6F
a pedido

282 120 6F
a pedido

3 – 4 | Cadeiras de madeira em concha
• Com armação em aço inoxidável

Material do assento e do encosto: contraplacado de faia. Versão da armação: armação 
de 4 pés. Altura do assento: 440 mm. Largura do assento: 420 mm. Profundidade 
do assento: 415 mm. Altura total: 830 mm. Largura total: 470 mm. Profundidade 
total: 520 mm. Estofo: sem estofo. Característica: empilhável. Embalagem: 4 unid. 

Mais seleção 
online!
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