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Link do produktu: https://www.hitech.com.pl/fotel-biurowy-california-podnozek-masaz-czarny-p-42392.html

FOTEL BIUROWY CALIFORNIA
PODNÓŻEK + MASAŻ Czarny
Cena

797,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AFBKW12055CARLBL

Producent

Hitech

Numer ID

42392

Opis produktu

Specyfikacja techniczna
Model
Kolor
Materiał wykonania

Wymiary i waga

Maksymalne obciążenie
Regulowana wysokość siedziska

Kółka
Dodatkowe informacje

KOD
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CALIFORNIA
Czarny
Wysokiej jakości ekoskóra
Pianka EPE
Metal - rama
Szerokość: 64cm
Głębokość: 46cm
Wysokość: 96-103cm
Waga: ~20kg
120kg
11cm ⭥
3-sekcyjna
Mechanizm TILT
Plastikowe
6,5cm średnicy
5-ramienna podstawa z antypoślizgowymi nakładkami
na stopy (UWAGA: Zdjęcie poglądowe - podstawy
we wszystkich wersjach kolorystycznych są
czarne z tworzywa sztucznego)
Rozkładany podnóżek
2 punkty masażu
Prawdziwa skóra
Komfortowe, wyprofilowane siedzisko
Miękkie, grube wypełnienie
AFBKW12055CABL - czarny
AFBKW12055CABR - brązowy
AFBKW12055CADBR - ciemnobrązowy

Pozwól sobie na chwilę przyjemności.
Zasłużyłeś na nią !
Fotel posiada 2 punkty masażu zlokalizowane na odcinku piersiowym.
Do wyboru jest 5 poziomów intensywności masowania
1.
2.
3.
4.
5.

Niska częstotliwość
Wysoka częstotliwość
Przerywany
Pulsacyjny
Wszystkie tryby na zmianę

Wymiary techniczne:
Szerokość siedziska: 52 cm
Głębokość siedziska : 43 cm
Wysokość oparcia: 61 cm

Wyprofilowane siedzisko
Idealnie nadaje się do każdej sylwetki.
Elegancki fotel biurowy w kolorze czarnym, o wysokiej jakości wykonania, zapewnia utrzymanie prawidłowej oraz komfortowej
pozycji ciała podczas siedzenia. Wyprofilowane oparcie oraz podłokietniki zwiększają wygodę użytkowania.
Siedzisko wykonane jest z ekoskóry naturalnej. Fotel wyposażony jest w miękkie podparcie szyi i głowy. Istnieje również
możliwość regulacji wysokości siedziska.
Niezwykle elegancki wygląd i profesjonalne wykonanie sprawią, że niezależnie od tego, czy używasz go w domu czy w biurze,
siedząc na CALIFORNII to Ty jesteś prezesem.

Rozkładany podnóżek
wygenerowano w programie shopGold

Dodatkowo fotel posiada wysuwany, rozkładany podnóżek. Możesz go rozłożyć kiedy tylko będziesz potrzebować chwili
relaksu. Dzięki podnóżkowi fotel idealnie nadaje się do relaksu oraz do czytania książek. Wszystko to sprawia, że fotel
CALIFORNIA nadaje się dla każdego.

REGULOWANE ODCHYLENIE Z BLOKADĄ
Fotel posiada możliwość odchylenia aż do 150° umożliwiając wygodne użytkowanie w każdej sytuacji. Oddaj się sielance
rozkładając się w fotelu z książką lub szklaneczką ulubionej whisky - fotel zadba o prawidłowe ułożenie kręgosłupa, a Ty
możesz się odprężyć.

Waga: 22kg
Rodzaj produktu: Fotel
Szerokość: 64cm
Regulacja podłokietnika: Nie
Maksymalne obciążenie: 120kg
Wysokość siedziska: 41-48cm
Głębokość: 46cm
Materiał: Wysokiej jakości ekoskóra
Kolor: Czarny
Stan: Nowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: -wybierz- , Brązowy , Czarny
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