
KRZESŁA I FOTELE

MODEL OPIS CENA NETTO PLN

WAU 2 (W-709)

1300 - Zagłówek, oparcie i siedzisko wykonane z wysokiej jakości siatki materiałowej przepuszczającej powietrze 
 - Mechanizm odchylania  pozwala zatrzymać oparcie w jednej z czterech pozycji lub swobodnie bujać się w fotelu
 - Podłokietniki wykonane z tworzywa posiadają regulację wysokości i wychylenia na boki.

 - Regulowane oparcie dla kręgów lędźwiowych

 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polakierowanego aluminium

 - Regulacja wysokości zagłówka i oparcia  
 - 3 lata gwarancji
 -  Maksymalne obciążenie 130 kg.
 - Waga 23 kg
Standardowe wersje wykończenia:
 - tworzywo czarne, tapicerka: siatka szara  
 - tworzywo białe, tapicerka: siatka grafitowa
Za dopłatą dostępne inne kolory siatki

WAU (W-609)

 -Zagłówek, oparcie i siedzisko wykonane z wysokiej jakości siatki materiałowej przepuszczającej powietrze lub tkaniny materiałowej.

1300 - W wersji "elastomer" zagłówek, oparcie i siedzisko wykonane z elastomeru 
     (miękkie tworzywo o dużej sprężystości o właściwościach kauczuku) 
 - Mechanizm odchylania  pozwala zatrzymać oparcie w jednej z czterech pozycji lub swobodnie bujać się w fotelu
 - Podłokietniki wykonane z tworzywa posiadają regulację wysokości i wychylenia na boki.
 - Regulowane oparcie dla kręgów lędźwiowych

 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polakierowanego aluminium
 - Regulacja wysokości zagłówka i oparcia  
 - 3 lata gwarancji
 -  Maksymalne obciążenie 130 kg.
 - Waga 23 kg
Standardowe wersje wykończenia:
tkanina czarna
siatka grafitowa
elastomer, kolor szary lub mango
Za dopłatą dostępne inne kolory siatki oraz tkaniny. Tworzywo dostępne tylko w kolorze białym

FULKRUM (P069)

1072,36 - Oparcie wykonane z siatki materiałowej przepuszczającej powietrze

 - Siedzisko, zagłówek i podłokietniki obszyte w pełni przewiewną i odporną na ścieranie tkaniną materiałową.
 - Regulacja wysokości siedziska.

 - Mechanizm odchylania SYNCHRON - pozwala zatrzymać oparcie w jednej z czterech pozycji
 - Regulowane podłokietniki: przód-tył, wychylenie na boki 
 - Regulowane oparcie dla kręgów lędźwiowych
 - Regulacja wysokości zagłówka

 - Gwiazda jezdna wykonana z polerowanego aluminium

 - 3 lata gwarancji
 - Maksymalne obciążenie 130 kg.

 - Waga 24 kg

EXACT (W-099Y)

1056,1
 -Oparcie wykonane z siatki materiałowej przepuszczającej powietrze
 -Siedzisko, zagłówek i nakładki podłokietników pokryte przyjemną w dotyku tkaniną materiałową 
 - Regulacja głębokości siedziska.
- Mechanizm odchylania SYNCHRON - pozwala zatrzymać oparcie w jednej z czterech pozycji

 -Podłokietniki wykonane z tworzywa posiadają regulację (góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki) 
 -Regulowane oparcie dla kręgów lędźwiowych

 -Regulacja kąta pochylania zagłówka
 -Gwiazda jezdna wykonana z polakierowanego aluminium
 -Fotel posiada 7 stopniową regulację oparcia (10 cm).
 -3 lata gwarancji
- Maksymalne obciążenie 130 kg.
 -Waga 23 kg

Standardowa wersja wykończenia:
Czarna tkanina na siedzisku i zagłówku, czarna siatka na oparciu
Za dopłatą dostępne:
17 kolorów tkaniny na siedzisko i zagłówek

7 kolorów siatki na oparcie

KONTAKT MEBLE PLAN -  Waldemar Badowski Tel. 501180051 info@meblebiurowe-plan.pl

Produkt z importu - termin realizacji ok. 3 dni robocze,
w przypadku posiadanych stanów magazynowych określonego produktu.

cena katalogowa brutto 
1599

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową: 60 zł

cena katalogowa  brutto   
1559

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową: 60 zł

cena katalogowa brutto 
1319

cena katalogowa brutto 
1299

Dopłata za kolory:            
+10 zł oparcie                     
+20 zł siedzisko             
+20 zł zagłówek



OVO (W-667)

- Wyjątkowa owalna konstrukcja

893,5
- Oparcie wykonane z wysokiej jakości siatki materiałowej przepuszczającej powietrze

- Siedzisko pokryte przyjemną w dotyku, w pełni przewiewną i odporną na ścieranie tkaniną materiałową.
- Wykończenie fotela z brązowego (W-667T) lub białego (W-667W) tworzywa.
- Łatwo dostępna, ukryta kontrola mechanizmu
- Mechanizm odchylania SYNCHRON - pozwala na zatrzymanie oparcie w jednej z czterech pozycji lub swobodne bujanie się.

- Regulowane podłokietniki (góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki)
- Podłokietniki wykonane z miękkiego i przyjemnego w dotyku tworzywa.
- Pięcioramienna podstawa wykonana z polakierowanego aluminium
- 2 lata gwarancji
- Maksymalne obciążenie 130 kg
- Waga 22 kg

Dostępne wersje kolorystyczne:
 - tworzywo brązowe, tapicerka siedziska: tkanina szara, tapicerka oparcia: siatka grafitowa
 - tworzywo białe, tapicerka siedziska: tkanina czarna, tapicerka oparcia: siatka grafitowa

VELO (W-899Y)

869,11- Oparcie wykonane z wysokiej jakości siatki materiałowej przepuszczającej powietrze.
- Zagłówek oraz siedzisko wykonane z wysokiej jakości tkaniny materiałowej przepuszczającej powietrze.
- Mechanizm odchylania SYNCHRON - pozwala na zatrzymanie oparcie w jednej z czterech pozycji lub swobodne bujanie się.
- Regulowane podłokietniki (góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki)
- Podłokietniki wykonane z miękkiego i przyjemnego w dotyku tworzywa.
- Gwiazda jezdna wykonana polerowanego aluminium.
- 2 lata gwarancji
- Maksymalne obciążenie 130 kg
- Waga 23 kg

Dostępne kolory:
czarny

CONCEPT (W-328-161)

779,68- Oparcie oraz zagłówek wykonane z wysokiej jakości siatki materiałowej przepuszczającej powietrze
- Siedzisko pokryte przyjemną w dotyku, w pełni przewiewną i odporną na ścieranie tkaniną materiałową
- Regulacja głębokości siedziska.
- Mechanizm odchylania SYNCHRON - pozwala na zatrzymanie oparcie w jednej z czterech pozycji lub swobodne bujanie się.

- Regulowane podłokietniki góra-dół

- Podłokietniki wykonane z miękkiego i przyjemnego w dotyku tworzywa.
- Regulowane oparcie dla kręgów lędźwiowych
- Regulacja kąta pochylania zagłówka
- Gwiazda jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon), spełniająca standardy BIFMA.
- 2 lata gwarancji
- Maksymalne obciążenie 130 kg
- Waga 25 kg
Dostępne kolory:
czarny

APOLLO (W-909)

730,9 - Wyjątkowa, nowoczesna konstrukcja fotela
 - Oparcie, siedzisko i podłokietniki tworzą jedną zwartą całość, wykonaną z wysokiej jakości tworzywa

 - Siedzisko i oparcie pokryte przyjemną w dotyku, w pełni przewiewną i odporną na ścieranie tkaniną materiałową.
 - Tkanina na siedzisku i oparciu dostępna w dwóch kolorach: czarnym lub szarym.

 - Wykończenie fotela z białego lub czarnego tworzywa.
 - Mechanizm odchylania MULTIBLOCK - pozwala na zatrzymanie oparcie w jednej z czterech pozycji lub swobodne bujanie się.
 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polakierowanego aluminium.
 - 2 lata gwarancji
 - Maksymalne obciążenie 130 kg
 - Waga 22 kg

Standardowe wersje wykończenia:
 - tworzywo czarne, tapicerka: tkanina ciemny szary  
 - tworzywo białe, tapicerka: tkanina czarna
Za dopłatą dostępne inne kolory tkaniny

APOLLO M (W-908)

706,51 - Wyjątkowa, nowoczesna konstrukcja fotela

 - Oparcie, siedzisko i podłokietniki tworzą jedną zwartą całość, wykonaną z wysokiej jakości tworzywa

 - Siedzisko i oparcie pokryte przyjemną w dotyku, w pełni przewiewną i odporną na ścieranie tkaniną materiałową.

 - Tkanina na siedzisku i oparciu dostępna w dwóch kolorach: czarnym lub szarym.
 - Wykończenie fotela z białego lub czarnego tworzywa.
 - Mechanizm odchylania MULTIBLOCK - pozwala na zatrzymanie oparcie w jednej z czterech pozycji lub swobodne bujanie się.
 - Pięcioramienna podstawa wykonana z polakierowanego aluminium.
 - 2 lata gwarancji
 - Maksymalne obciążenie 130 kg
 - Waga 22 kg

Standardowe wersje wykończenia:
 - tworzywo czarne, tapicerka: tkanina ciemny szary  

 - tworzywo białe, tapicerka: tkanina czarna

Za dopłatą dostępne inne kolory tkaniny

cena katalogowa brutto 
1099

cena katalogowa brutto 
1069

cena katalogowa brutto 
959

Cena katalogowa brutto 
899

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową: 60 zł

Odporność tkaniny na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a

cena katalogowa brutto 
869

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową: 60 zł

Odporność tkaniny na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a



APOLLO SKID (W-901)

503,26 - Wyjątkowa, nowoczesna konstrukcja fotela
 - Oparcie, siedzisko i podłokietniki tworzą jedną zwartą całość, wykonaną z wysokiej jakości tworzywa
 - Siedzisko i oparcie pokryte przyjemną w dotyku, w pełni przewiewną i odporną na ścieranie tkaniną materiałową.
 - Tkanina na siedzisku i oparciu dostępna w dwóch kolorach: czarnym lub szarym.

 - Wykończenie fotela z białego lub czarnego tworzywa.
 - Podstawa wykonana z wysokiej jakości lakierowanego metalu

 - 2 lata gwarancji
 - Maksymalne obciążenie 130 kg
 - Waga 22 kg

Standardowe wersje wykończenia:
 - tworzywo czarne, tapicerka: tkanina ciemny szary  
 - tworzywo białe, tapicerka: tkanina czarna

Za dopłatą dostępne inne kolory tkaniny

AMERO (C039)

581,31
 -Podstawa i Podłokietniki wykonane z chromowanego metalu

 - Mechanizm odchylania TILT Plus, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji.

cena katalogowa brutto 789 -Podnośnik gazowy z certyfikatem BIFMA

- Krzesło wyprodukowane jest zgodnie z normami ISO 9001

893,5 -2 lata gwarancji
- Maksymalne obciążenie 130 kg.
 - Waga 23 kg

Dostępne kolory: 
   czarny 

CELIO (C169)

633,34
 -Podstawa i Podłokietniki wykonane z chromowanego metalu

 - Mechanizm odchylania TILT plus, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji.

cena katalogowa brutto 769 -Podnośnik gazowy z certyfikatem BIFMA

- Krzesło wyprodukowane jest zgodnie z normami ISO 9001

779 -2 lata gwarancji
- Maksymalne obciążenie 130 kg.
 - Waga 23 kg

Dostępne kolory: 

   czarny 

NEZ (W-879K)

510- Oparcie oraz zagłówek wykonane z wysokiej jakości siatki materiałowej przepuszczającej powietrze
- Siedzisko pokryte przyjemną w dotyku, w pełni przewiewną i odporną na ścieranie tkaniną materiałową.
 - Mechanizm odchylania MULTIBLOCK - pozwala na zatrzymanie oparcie w jednej z czterech pozycji lub swobodne bujanie się.
- Regulowane podłokietniki (góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki)
- Podłokietniki wykonane z miękkiego i przyjemnego w dotyku tworzywa.

- Oparcie dla kręgów lędźwiowych
- Regulacja wysokości zagłówka
- Gwiazda jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon), spełniająca standardy BIFMA.
- 2 lata gwarancji Dopłata do kolorów:
- Maksymalne obciążenie 130 kg
- Waga 22 kg

20 zł netto - oparcie i zagłówek.
Dostępne kolory oparcia i zagłówka:
   czarny    zielony  niebieski czerwony      biały żółty szary pomarańczowy

VIP (W-80)

673.99- Oparcie oraz zagłówek wykonane z siatki materiałowej
- Siedzisko pokryte przyjemną w dotyku, w pełni przewiewną i odporną na ścieranie tkaniną membranową
- Mechanizm odchylania SYNCHRON - pozwala zatrzymać oparcie w jednej z czterech pozycji

- Regulowane oparcie dla kręgów lędźwiowych(regulacja w dwóch płaszczyznach)
- Regulacja wysokości i kąta pochylania zagłówka

 -2 lata gwarancji 
- Maksymalne obciążenie 130 kg.
- Waga 23kg

Dostępne kolory: 
   czarny    zielony  niebieski czerwony      biały żółty szary pomarańczowy

cena katalogowa brutto 
619

Dopłata za zmianę tapicerki na 
niestandardową: 60 zł

Odporność tkaniny na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a

skóra eko
 -Siedzisko i Oparcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną

 - Podłokietnik posiadają miękkie nakładki z eko-skóry.

skóra 
naturalna 

cena katalogowa brutto 
1099

skóra eko -Siedzisko i Oparcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną

 - Podłokietnik posiadają miękkie nakładki z eko-skóry.

skóra 
naturalna 

cena katalogowa brutto 
1199

cena katalogowa brutto 
779

10 zł netto - jeden element (oparcie lub 
zagłówek)

- Podłokietniki wykonane z miękkiego i przyjemnego w dotyku tworzywa posiadają regulację szerokości  i wysokości cena katalogowa brutto 
829

- Podnośnik gazowy  certyfikatem BIFMA

Dopłata do kolorów:
10 zł netto - jeden element (siedzisko, oparcie lub 
zagłówek),
30 zł netto - całość (siedzisko, oparcie i zagłówek)



ADELLA (C239)

568,3
 -Podstawa i Podłokietniki wykonane z chromowanego metalu

 - Mechanizm odchylania TILT plus, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji.

cena katalogowa brutto 699 -Podnośnik gazowy z certyfikatem BIFMA

- Krzesło wyprodukowane jest zgodnie z normami ISO 9001

869,11 -2 lata gwarancji
- Maksymalne obciążenie 130 kg.
 - Waga 23 kg

Dostępne kolory: 

   czarny 

AMERO SKID (C031)

535,78 - Podstawa i podłokietniki wykonane z chromowanego metalu

 - Podstawa z chromowanego metalu

- Krzesło wyprodukowane jest zgodnie z normami ISO9001
- Maksymalne obciążenie 130 kg
 - Waga 23 kg

Dostępne kolory:
czarny 

BRANDO (C049)

535,78
 -Podstawa i Podłokietniki wykonane z chromowanego metalu
 - Mechanizm odchylania TILT plus, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji.

cena katalogowa brutto 659 -Podnośnik gazowy z certyfikatem BIFMA

- Krzesło wyprodukowane jest zgodnie z normami ISO 9001

869,11 -2 lata gwarancji
- Maksymalne obciążenie 130 kg.
 - Waga 23 kg

Dostępne kolory: 
   czarny 

ADELLA SKID (C231)

503,26 - Podstawa i podłokietniki wykonane z chromowanego metalu

 - Podstawa z chromowanego metalu
- Krzesło wyprodukowane jest zgodnie z normami ISO9001
- Maksymalne obciążenie 130 kg

 - Waga 23 kg

Dostępne kolory:
czarny 

EXPANDER (W-94)

543,91- Oparcie oraz zagłówek wykonane z siatki materiałowej
- Siedzisko pokryte tkaniną membranową

- Mechanizm odchylania SYNCHRON, blokada oparcia w dowolnej pozycji lub swobodne bujanie się.
 - Regulowane podłokietniki w dwóch płaszczyznach (szerokość i wysokość)

- Regulowane oparcie dla kręgów lędźwiowych.
- Regulacja wysokości i kąta pochylenia zagłówka

- Podstawa wykonana z wypolerowanego aluminium
- Podnośnik gazowy z certyfikatem BIFMA
- Krzesło wyprodukowane jest zgodnie z normami ISO9001

 -2 lata gwarancji
- Maksymalne obciążenie 130 kg
- Waga 21 kg
Dostępne kolory:
   czarny    zielony  niebieski czerwony      biały żółty szary pomarańczowy

skóra eko -Siedzisko i Oparcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną

 - Podłokietnik posiadają miękkie nakładki z eko-skóry.

skóra 
naturalna 

cena katalogowa brutto 
1069

 - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości czarną eko-skórą

 - Podłokietnik posiadają miękkie nakładki, obszyte eko-skórą.

cena katalogowa brutto 
659

skóra eko
 -Siedzisko i Oparcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą lub skórą naturalną

 - Podłokietnik posiadają miękkie nakładki z eko-skóry.

skóra 
naturalna 

cena katalogowa brutto 
1069

 - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości czarną eko-skórą

 - Podłokietnik posiadają miękkie nakładki, obszyte eko-skórą.

cena katalogowa brutto 
619

cena katalogowa brutto 
669

Dopłata do kolorów:
10 zł netto - jeden element (siedzisko, oparcie lub 
zagłówek),
30 zł netto - całość (siedzisko, oparcie i zagłówek)



MULTI  (X-7)

552,04- Siedzisko pokryte przyjemną w dotyku, w pełni przewiewną i odporną na ścieranie tkaniną.

- Mechanizm odchylania SYNCHRON - pozwala zatrzymać oparcie w jednej z czterech pozycji

- Podłokietniki wykonane z miękkiego i przyjemnego w dotyku tworzywa posiadają regulację wysokości i szerokości 

 -Regulowane Oparcie dla kręgów lędźwiowych
 -Podstawa wykonana z wypolerowanego aluminium

- 2 lata gwarancji  
- Maksymalne obciążenie 130 kg.
 - Waga 18 kg
Dostępne kolory:
   czarny    zielony  niebieski czerwony      biały żółty szary pomarańczowy

DRAFTY (WX-14A)

335
- Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości siatką przepuszczającą powietrze
- Konstrukcja z chromowanego metalu
- Mechanizm TILT, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji.
- Podnośnik gazowy z certyfikatem BIFMA

- Podłokietnik posiadają materiałowe nakładki, które można zdemontować.
- Krzesło wyprodukowane jest zgodnie z normami ISO 9001
 -2 lata gwarancji
- Maksymalne obciążenie 130 kg.
- Waga 15 kg
Dostępne kolory:
   czarny    szary czerwony

ASTER (WX-14B)

405,7 -Podstawa i Podłokietniki wykonane z chromowanego metalu
- Mechanizm TILT, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji.

 -Podnośnik gazowy z certyfikatem BIFMA

- Krzesło wyprodukowane jest zgodnie z normami ISO 9001
 -2 lata gwarancji
- Maksymalne obciążenie 130 kg.
- Waga 15 kg
Dostępne kolory: 
   czarny biały ciemny beż

BRANDO SKID (C041)

373,17 - Podstawa i podłokietniki wykonane z chromowanego metalu
 - Podstawa z chromowanego metalu
- Krzesło wyprodukowane jest zgodnie z normami ISO9001
- Maksymalne obciążenie 130 kg
 - Waga 23 kg

Dostępne kolory:
czarny 

THUNDER (W-58)

267,49- Oparcie wykonane z siatki materiałowej
- Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa

- Mechanizm TILT, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji.

- Maksymalne obciążenie 130 kg.

- Waga 16 kg
Dostępne kolory: 
   czarny    zielony  niebieski czerwony      biały żółty szary pomarańczowy

Krzesło spełnia normy:
PN-EN 1335-1:2004
PN-EN 1335-2:2009
PN-EN 1335-3:2009
PN-EN 1022:2007

PN-EN ISO 12947-2:2000

PN-EN ISO 12947-2:2000

cena katalogowa 
brutto679

- Podnośnik gazowy  certyfikatem BIFMA

Dopłata do kolorów:
10 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
20 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

cena katalogowa brutto 
499

 -Siedzisko i Oparcie pokryte wysokiej jakości eko-skórą

cena katalogowa brutto 
499

 -Podłokietnik posiadają nakładki z eko-skóry, które można zdemontować.

 - Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości czarną eko-skórą

cena katalogowa brutto 
459

- Siedzisko pokryte tkaniną membranową - zagłówek pokryty miękką eko-skórą

cena katalogowa brutto       
329

Dopłata do kolorów:
10 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
20 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Odporność tkaniny na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a



BLACK ON BLACK  (W-93A)

- Mechanizm TILT, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji.

226,83- Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa

- Wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej zapewniające prawidłową postawę.
- Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego

cena katalogowa brutto 279- Maksymalne obciążenie 130 kg

- Waga 15 kg
Dostępne kolory:
   czarny    zielony  niebieski czerwony      biały żółty szary pomarańczowy

Krzesło spełnia normy:
PN-EN 1335-1:2004
PN-EN 1335-2:2009
PN-EN 1335-3:2009
PN-EN 1022:2007
PN-EN ISO 12947-2:2000

OVERCROSS (W-62)

291,87- Mechanizm TILT, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji.
- Regulowane oparcie dla kręgów lędźwiowych
- Podnośnik gazowy z certyfikatem BIFMA
- Oparcie wykonane z siatki materiałowej

cena katalogowa brutto 359- Siedzisko, podłokietniki i zagłówek pokryte tkaniną membranową
- Podstawa z chromowanego metalu
- Krzesło wyprodukowane jest zgodnie z normami ISO9001
- Maksymalne obciążenie 130 kg
- Waga 16 kg

Dostępne kolory:
   czarny   zielony  niebieski czerwony     biały żółty szary pomarańczowy

VIPER (W-03)

218,7
- Siedzisko pokryte tkaniną membranową
- Oparcie wykonane z siatki materiałowej

- Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa
- Mechanizm TILT, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji.
- Podstawa z chromowanego metalu

cena katalogowa brutto 269- Podnośnik gazowy z certyfikatem BIFMA
- Krzesło wyprodukowane jest zgodnie z normami ISO 9001
- Maksymalne obciążenie 130 kg.
- Waga 16 kg

Dostępne kolory:
   czarny    zielony  niebieski czerwony      biały żółty szary pomarańczowy

MOBI PLUS  (W-952)

234,96- Siedzisko pokryte tkaniną membranową

- Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa
cena katalogowa brutto 289

- Mechanizm TILT, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji.
- Podstawa z chromowanego metalu
- Podnośnik gazowy z certyfikatem BIFMA
- Krzesło wyprodukowane jest zgodnie z normami ISO 9001
- Maksymalne obciążenie 130 kg.
- Waga 16 kg

Dostępne kolory:
   czarny    zielony  niebieski czerwony      biały żółty szary pomarańczowy

MOBI (W-95)

234,96- Oparcie wykonane z siatki materiałowej
- Siedzisko pokryte tkaniną membranową

- Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa

- Podnośnik gazowy z certyfikatem BIFMA

cena katalogowa brutto 289- Mechanizm TILT, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji.
- Krzesło wyprodukowane jest zgodnie z normami ISO 9001
- Maksymalne obciążenie 130 kg
- Waga 13 kg

Dost pne kolory:ę
   czarny    zielony  niebieski czerwony      biały żółty szary pomarańczowy

Dopłata do kolorów:
10 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
20 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Odporność tkaniny na ścieranie - 70 000 cykli Martindale'a

Dopłata do kolorów:
10 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
zagłówek),
20 zł netto - całość (siedzisko i zagłówek)

- Zagłówek pokryty miękką eko-skórą

Dopłata do kolorów:
10 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
20 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

- Zagłówek pokryty miękką eko-skórą

Dopłata do kolorów:
10 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
20 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Dopłata do kolorów:
10 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
20 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)



MOBI SKID (W-953)

226,83- Siedzisko pokryte tkaniną membranową
- Oparcie wykonane z siatki materiałowej
- Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa
- Podstawa z chromowanego metalu

cena katalogowa brutto 279- Krzesło wyprodukowane jest zgodnie z normami ISO9001
- Maksymalne obciążenie 130 kg
 - Waga 12 kg

Dostępne kolory:

   czarny    zielony  niebieski czerwony      biały żółty szary pomarańczowy

AWARD (W-120) 

243,09- Oparcie pokryte wysokiej jakości siatką przepuszczającą powietrze
- Siedzisko obszyte tkaniną membranową
- Konstrukcja z chromowanego metalu
- Mechanizm TILT, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji.

cena katalogowa brutto 299- Podnośnik gazowy z certyfikatem BIFMA
- Maksymalne obciążenie 130 kg.
- Waga 13 kg

Dostępne kolory:

   czarny    zielony  niebieski czerwony      biały żółty szary pomarańczowy

WAVE (5-04)

252,85- Wyprofilowane i wygodne siedzisko
- Siedzisko zintegrowane z oparciem wykonane z akrylu o grubości 12 mm
- Krzesło posiada chromowane metalowe nogi
- Nogi wyposażone są w specjalne plastykowe końcówki zapobiegające rysowaniu podłogi
- Maksymalne obciążenie 120 kg
- Waga 7 kg
Dostępne kolory:

   czarny    bia ył fioletowy

FOX (W-153A)

283,74Mechanizm możliwość bujania się lub blokada jednej pozycji
Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa
Siedzenie i oparcie wykonane z tkaniny materiałowej
Wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej zapewniające prawidłową postawę

cena katalogowa brutto 349Wyprofilowane siedzisko
Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego
Maksymalne obciążenie 130 kg
Waga 15 kg

Dostępne kolory:
   czarny szary czerwony

BRAVO (2-155)

- Fotel obrotowy wykonany z tkaniny materiałowej

243,09
- Regulacja wysokości siedziska
- Postawa wykonana z lakierowanego metalu

cena katalogowa brutto 299- Krzesło wyprodukowane jest zgodnie z normami ISO9001
- Maksymalne obciążenie 130 kg

- Waga 15 kg

Dostępne kolory:
   czarny szary beżowy czerwony zielony

Dopłata do kolorów:
10 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
20 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

Dopłata do kolorów:
10 zł netto - jeden element (siedzisko lub 
oparcie),
20 zł netto - całość (siedzisko i oparcie)

cena katalogowa brutto      
311

Dop ata do kolorów:ł
20 z  netto - ca o  (siedzisko i oparcie)ł ł ść

- Mechanizm TILT, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji

Dop ata do kolorów:ł
15 z  netto - ca o  (siedzisko i oparcie)ł ł ść



BRAVA (2-155A)

226,83- Fotel obrotowy wykonany z tkaniny materiałowej
- Postawa wykonana z lakierowanego metalu
- Krzesło wyprodukowane jest zgodnie z normami ISO9001
- Maksymalne obciążenie 130 kg

cena katalogowa brutto 279- Waga 15 kg

Dostępne kolory:
   czarny szary beżowy czerwony zielony

MILLO (W-157-1)

202,44- Mechanizm TILT, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji
- Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa
- Siedzenie i oparcie wykonane z tkaniny materiałowej
- Wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej zapewniające prawidłową postawę

cena katalogowa brutto 249- Wyprofilowane siedzisko
- Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego

- Krzesło wyprodukowane jest zgodnie z normami ISO9001

 - Maksymalne obciążenie 100 kg
 - Waga 10 kg

Dostępne kolory:
   czarny    szary beżowy czerwony zielony

Dop ata do kolorów:ł
15 z  netto - ca o  (siedzisko i oparcie)ł ł ść

Dop ata do kolorów:ł
15 z  netto - ca o  (siedzisko i oparcie)ł ł ść



KRZESŁA BAROWE ( HOKERY )

CUBE (2-41B)

178,05- Obrotowe siedzisko wykonane z płyty warstwowej tapicerowane skórą ekologiczną

- Podstawa z chromowanego metalu
- Regulacja wysokości

cena katalogowa brutto  219- Podnośnik gazowy z certyfikatem BIFMA
- Produkt wykonany zgodnie z normami ISO9001
- Maksymalne obciążenie 120 kg
- Waga 9 kg
Dostępne kolory:
    czarny     biały czerwony  beżowy  brązowy

SWINGER (2-38)

137,4- Obrotowe siedzisko wykonane z płyty warstwowej tapicerowane skórą ekologiczną
- Podstawa z chromowanego metalu
- Regulacja wysokości

cena katalogowa brutto 169- Podnośnik gazowy z certyfikatem BIFMA
- Produkt wykonany zgodnie z normami ISO9001
- Maksymalne obciążenie 120 kg
- Waga 7 kg
Dostępne kolory:
    czarny     biały czerwony  beżowy  brązowy

CLUB (2-37)

153,66- Obrotowe siedzisko wykonane z polakierowanego tworzywa ABS
- Regulacja wysokości
- Podstawa z chromowanego metalu

cena katalogowa brutto 189- Podnośnik gazowy z certyfikatem BIFMA
- Produkt wykonany zgodnie z normami ISO9001
- Maksymalne obciążenie 120 kg
- Waga 7 kg

    czarny     biały czerwony  beżowy  brązowy  srebrny

186,18- Obrotowe siedzisko wykonane z płyty warstwowej na stalowym stelażu, tapicerowane skórą ekologiczną

- Podstawa z chromowanego metalu

- Regulacja wysokości

cena katalogowa brutto 229- Podnośnik gazowy z certyfikatem BIFMA

- Produkt wykonany zgodnie z normami ISO9001

- Maksymalne obciążenie 120 kg

- Waga 9 kg
Dostępne kolory:
    czarny     biały czerwony  beżowy  brązowy

CARINO (2-28)

137,4- Siedzisko wykonane z tworzywa w kolorze czarnym lub białym.

- Podstawa wykonana z metalu lakierowana na czarny lub biały kolor

cena katalogowa brutto 169- Produkt wykonany zgodnie z normami ISO9001

- Maksymalne obciążenie 130 kg

 - Waga 5 kg
Dostępne kolory siedziska:

zielony biały czerwony

Dostępne kolory stelaża (podstawy):
czarny biały

DUKE (7-87A)

Dostęp ne kolory:

- Wierzchnia warstwa siedziska wyłożona miękką gąbką i obszyta Eko skórą
- Eko skóra na siedzisku dostępna w trzech kolorach: białym, zielonym i czerwonym



210,57- okrągły blat o średnicy 60 cm wykonany z tworzywa sztucznego (ABS)
- blat umieszczona na stalowej nodze zakończonej stopą o średnicy 50 cm
- noga oraz podstawa są w całości chromowane

cena katalogowa brutto 259- wysokość całkowita 111 cm
- maksymalne obciążenie 30 kg

 - waga 9 kg
Dostępne kolory:

    czarny     biały czerwony  beżowy  brązowy   srebrny

STOLIK ROUND (3-04)

145,53- Obrotowe siedzisko z regulacją wysokości
- Siedzisko wykonane jest z wysokiej jakości tworzywa(ABS).
- Podstawa z chromowanego metalu

cena katalogowa brutto 179- Stopa posiada gumowe elementy zapobiegające rysowaniu podłogi.
- Maksymalne obciążenie 120 kg

- Waga 6 kg
Dostępne kolory:
    czarny     biały czerwony  beżowy  brązowy   srebrny

SPOONY (2-37A)

186,18- okrągły blat o średnicy 60 cm wykonany z tworzywa sztucznego (ABS)
- blat umieszczona na stalowej nodze zakończonej stopą o średnicy 50 cm
- noga oraz podstawa są w całości chromowane

cena katalogowa brutto 229
- wysokość całkowita 72 cm

- dostępne kolory: beżowy, biały, ciemny brązowy, czarny, czerwony, srebrny
- maksymalne obciążenie 30 kg
- waga 8 kg
Dostępne kolory:

    czarny     biały czerwony  beżowy  brązowy   srebrny

STOLIK BISTRO (3-04A)

STILO (2-26A)

218,7- Obrotowe siedzisko wykonane z płyty warstwowej na stalowym stelażu, tapicerowane skórą ekologiczną
- Podstawa z chromowanego metalu
- Produkt wykonany zgodnie z normami ISO9001

cena katalogowa brutto 269- Maksymalne obciążenie 120 kg
- Waga 9 kg

Dostępne kolory: 
    czarny     biały czerwony  beżowy  brązowy

KONTAKT MEBLE PLAN -  Waldemar Badowski Tel. 501180051 info@meblebiurowe-plan.pl
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