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CATALOG MOBILIER BIROU
ETAJERE SI SCAUNE

CAMINUL HIGH CLASS
Comenzile le puteti face la adresa de e-mail:
caminulhighclass@gmail.com
Telefon:0751.219.688
Adresa punct de lucru:
Strada Viitorului nr. 122, Parter, Sector 2, Bucuresti

Preturile includ TVA, NU incud transport si NU includ montaj, NU includ decoatiuni si sunt valabile pana la lichidarea stocului.
Pentru disponibilitatea stocului va rugam sa va informati inainte de lansarea comenzii.
Nu garantăm pentru erorile de imprimare. Dimensiunile pentru mobilierul tapițat pot avea o toleranță de +/- 5 cm.Această toleranță nu este un motiv de
reclamație.
Nuanțele de culoare ale materialelor prezentate sunt orientative și este posibil să nu fie identice cu originalul
Pliantul este valabil până la emiterea următorului număr.

model alb

2.286,-

2.189,-

prețul setului ilustrat
în modelul prun/alb

prețul setului ilustrat
în modelul stejar sonoma/alb

model prun/alb

model stejar sonoma/alb
ansamblu de unități universal, pentru birouri, material: pal melaminat, modelul de culori: prun/alb, stejar sonoma/alb sau alb.
Toate componentele se vând individual și sunt în stoc - pregătite pentru livrare. Produs slovac de calitate.

JOHAN NEW - sectorul de birouri
532,-

499,-

369,-

388,-

369,-

689,-

726,-

689,-

169,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh)

499,-

169,-

Johan 06 birou
PC corner

Johan 05 dulap cu 5 rafturi

Johan 04 etajeră înaltă

Johan 09 etajeră corner

72,5x33,8x186 cm, stejar sonoma/alb, prun/alb sau alb

72,5x33,8x186 cm, stejar sonoma, prun sau alb

62,7x62,7x186 cm, stejar sonoma, prun sau alb

515,-

539,-

515,-

258,-

269,-

258,-

386,-

Johan 13 dulap
72,5x33,8x115,5 cm, stejar sonoma/alb, prun/alb sau alb

372,-

369,-

Johan 10 etajeră cu dulap

355,-

386,-

Johan 03 etajeră mică

303,-

72,5x33,8x186 cm, stejar sonoma/alb, prun/alb sau alb.
Dulapul are încuietoare.

338,-

405,-

72,5x33,8x115,4 cm, stejar sonoma, prun sau alb

369,-

2

169,-

Johan 12 dulap

253,-

254,-

253,-

Johan 07
dulap

39x40,5x56,6 cm,
stejar sonoma/alb,
prun/alb sau alb

303,-

Johan 02 birou PC

39x40,5x62,7 cm, stejar sonoma/alb, prun/alb sau alb.
Sertarul de sus are încuietoare.

338,-

319,-

67,5x67,5x73,5 cm,
stejar sonoma, alb
sau prun

100x67,5x73,5 cm cu poliță glisantă pentru tastatură, stejar sonoma, prun sau alb

369,-

388,-

Johan 01 masă de scris

Johan 08 masă de scris dublă

150x67,5x73,5 cm, stejar sonoma, prun sau alb

147,8x67,5x73,5 cm, stejar sonoma, prun sau alb

369,-

MOBILIER PENTRU BIROU

Cant ABS, DTD laminat

fag

TEMPO ASISTENT NEW SPATIUL
DE LUCRU,
,
BIROURI
ansamblu de unități potrivit pentru amenajarea
birourilor, locurilor de muncă, sălilor de clasă sau a
sălilor de conferințe, material: pal melaminat, cant
ABS, modelul de culori: fag, stejar sonoma sau cireș.
Puteți să construiți ansamblul după ideeile
dumneavoastră, componentele se vând individual și
sunt în stoc - pregătite pentru livrare în toate
modelele de culori. Produs slovac de calitate.

stejar sonoma

dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

699,-

369,-

499,-

542,-

827,-

569,-

599,-

292,- 199,-

55,367,-

tipul AS 032

347,-

plintă pentru dulap 005
57x51x5 cm

49,-

tipul AS 021Pl (de scris),
sau tipul AS 021ZA
(de ședințe)
masă 120, 120x70x76 cm

tipul AS 005 tipul AS 001 tipul AS 002

tipul AS 003 tipul AS 004 tipul AS 006 tipul AS 007 tipul AS 009 tipul AS 030

etajeră cu rafturi dulap cu uși în partea dulap cu uși în partea
dulap-sus
57x34x175 cm
de jos + încuietoare de sus + jos + 2x încuietori sticlă + jos uși
57x34x175 cm
57x34x175 cm
57x34x175 cm

dulap de haine
+ încuietoare
57x55x175 cm

dulap de haine + dulap cu rafturi + etajeră cu 4 rafturi
încuietoare
30x34x175 cm
încuietoare
57x34x175 cm
57x34x175 cm

cuier
50x1,6x175 cm

tipul 031
plintă pentru dulap 001,002,003,
004,006,007,013,011,010
57x30x5 cm

tipul AS 022

229,-

347,-

199,-

189,-

699,-

509-

399,-

199,-

43,-

499,masă 150 de ședințe cu arc
150x70x76 cm

tipul AS 033
plintă pentru dulap AS009
30x30x5 cm

256,-

404,tipul AS 013
dulap mic
57x34x71 cm

tipul AS 011 tipul AS 010 tipul AS 014
dulap mic + încuietoare
57x34x71 cm

dulap mic
57x34x71 cm

dulăpior corner
34x34x76 cm

tipul AS 015

typ AS 016

dulap cu 4 - sertare + dulap cu 3 - sertare
încuietoare
43x56x48 cm
43x60x61 cm

169,-

174,-

tipul AS 037

tipul AS 036

tipul AS 029

set de rafturi 4buc pentru
dulapuri (pentru toate
ňdulapurile înafară de tipul
AS 005 şi tipul AS 009)
54x29,6x1,6 cm

set de rafturi 4buc pentru
dulapuri tipul AS 005
54x51x1,6 cm

cireş

MOBILIER PENTRU BIROU

tipul AS 026

birou de scris cu
poliță glisantă
70x70x76 cm

măsuță de cafea
63x63x45 cm

266,-

produse noi în ofertă

126,-

399,-

tipul AS 023

raft suspendat
120x25x25 cm

tipul AS 020Pl (de scris) sau
AS 020ZA (de ședințe)
masă 150, 150x70x76 cm

tipul AS 024
masă corner cu arc
70x70x76 cm

449,toate produsele în trei modele de culori
în stoc - pregătite pentru livrare

tipul AS 035

tipul AS 034

dulap deschis
cu rafturi-2 rafturi
57,2x33,6x105,9 cm

dulap 2DV,
cu rafturi + încuietoare
57,2x33,6x105,9 cm

fag

3

Marginile mesei - până la 36 de mm, PAL / MDF - 18 mm
10

1

OSCAR - SPAŢIUL DE LUCRU, BIROURI

osimea palului 15 mm (plăcile superioare a comodelor și noptierelor 30 de mm)

7

ansamblu de unități OSCAR este potrivit pentru amenajarea birourilor, locurilor de
muncă, camerelor studențești, livingurilor precum și a sălilor de clasă și a sălilor de
conferințe. Unitățile sunt fabricate din material de calitate cu finisaj DTD/MDF
(grosime: 18 mm), în modelul cireș-american, piciorușele și mânerele: finisaj
imitație de crom mat. Dulapul este pe roți cu închidere centralizată, sertarele sunt
pe șine metalice. Bordura din bandă lamelară a plăcilor de masă și a părților
laterale este de 18 + 18 mm. Puteți să construiți ansamblul după ideeile
dumneavoastră. Toate componentele sunt livrate dezasamblate. Componentele
ansamblului se vând individual.

459,-

C01 - dulap în partea
de jos cu ușă,
47,2x38,1x198,5 cm.

4
9

1

292,-

T02 - masă de scris,
120,2x45,2x76 cm

T01 - masă de scris,
150,4x76x70,4 cm

11

462,-

C02 - bibliotecă,
57,5x34x179,2 cm.

11

8

9

513,-

T04 - masă 70 de scris,
70,4x70,4x76 cm.
Na sklade od 30.07.2019.

T03 - masă de ședințe cu arc,
150,4x70,4x76 cm

527,-

C03 - dulap mic deschis cu 3 uși,
79,2x38,1x160,6 cm

408,-

507,-

C04 - dulap mic deschis cu 3 uşi,
120,4x38,1x85,2 cm

8

364,-

T05 - masă corner cu arc,
70,4x70,4x76 cm.

10

Pc1 - masă, poliță glisantă pentru tastatură, 2 sertare,
1 raft, până la 150,4x60,2x76 cm

76,-

165,-

C08 - raft de perete,
120x25,2x25,2 cm

raft suspendat
96x19x24,5 cm.

689,-

983,-

439,-

C07 - dulap cu 3-sertare
cu închidere centralizată,
39,2x47,2x59,8 cm

718,-

Dulap
Maurus MA50

Dulap
Maurus MA52

181,2x33,5x181,2 cm

110,9x33,5x181,2 cm

765,-

499,-

MARUS NEW - SPAŢIUL DE LUCRU, BIROURI

Birou PC
Maurus MA11

Dulap
Maurus MA32

203,4x176x70,7 cm

110,9x33,5x107,6 cm

ansamblu de birouri, model: stejar sonoma deschis/alb,
material: DTD laminat (16mm)

4

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

415,-

11

MOBILIER PENTRU BIROU

grosimea laminatului este
de până la 22 de mm

mânere din metal

RIOMA
sistem de unități modern, pentru birouri,
potrivit pentru amenajarea birourilor,
locurilor de muncă sau a sălilor de conferințe,
material: pal melaminat, modelul de culori:
grafit/alb sau san remo/alb, grosimea
laminatului este de până la 22 de mm,
mânere elegante din metal. Puteți să
construiți ansamblul după ideeile
dumneavoastră, componentele se vând
individual și ambele modele de culori sunt
în stoc - pregătite pentru livrare.
Produs slovac de calitate.

san remo/alb

grafit/alb

656,-

599,-

266,-

968,-

812,-

colțar TIPUL 13 pentru birou PC
TIPUL 11, 12
80x2,2x80 cm

etajeră înaltă
TIPUL 02
50x38x217,8 cm

etajeră
TIPUL 03
75x38x182,6 cm

etajeră
TIPUL 04
75x38x112,2 cm

dulap înalt cu cuier
și rafturi
TIPUL 05
75x38x217,8 cm

422,-

499,-

565,-

masă de scris
TIPUL 16
160x80x76 cm

788,-

înălțime de până la 217,8 cm

înălțime de până la 217,8 cm

înălțime de până la 217,8 cm
etajeră înaltă
TIPUL 01
75x38x217,8 cm

468,-

847,-

masă de scris
TIPUL 11
140x80x76 cm

734,-

masă de scris
TIPUL 12
100x80x76 cm

639,-

858,înălțime de până la 217,8 cm

599,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh).

dulap înalt cu rafturi
TIPUL 06
50x38x217,8 cm

dulap TIPUL 14 + birou PC 12 +
birou PC 11 + colțar TIPUL 13

dulap cu rafturi
TIPUL 07
75x38x182,6 cm

399,-

masă de scris
TIPUL 17
80x80x76 cm

446,-

măsuță de cafea
TIPUL 32
90x60x45,2 cm

ansamblu

499,-

562,-

ansamblu

949,728,-

dulap de haine
TIPUL 20
50x55x182,6 cm

dulap cu încuietoare
TIPUL 31
75x38x182,6 cm

MOBILIER PENTRU BIROU

dulap cu rafturi
TIPUL 08
50x38x182,6 cm

dulap
TIPUL 09
75x38x112,2 cm

dulap
TIPUL 10
50x38x112,2 cm

comodă cu 4-sertare
TIPUL 22
75x38x112,2 cm

cuier
TIPUL 19
50x24,6x180,6 cm

dulap cu încuietoare
TIPUL 30
43x48x66,7 cm

624,-

dulap
TIPUL 14
43x48x66,7 cm

5

fag

stejar sonoma/alb

stejar sonoma/alb

EUSTACH

birou PC, model: stejar sonoma/alb, fag sau alb,
material: pal melaminat, blatul biroului are o grosime
de până la 22 de mm, (lxAxh): 137x60x76,3 cm.

633,-

alb

469,-

alb

EGON

fag

blatul biroului are o grosime de până la 22 de mm

blatul biroului are o grosime de până la 22 de mm

birou PC, model: stejar sonoma/alb, fag sau alb,
material: pal melaminat, blatul biroului are o
grosime de până la 22 de mm, (lxAxh): 137x60x76,3 cm.

499,-

kvalitný
produs
slovenský
slovac
de
výrobok
calitate

model nou
de culoare

alb/stejar

universal

693,KORNER
birou PC de colt, universal (stânga/dreapta) cu rafturi
în modelul de culori: alb, material: pal melaminat,
(lxAxh): 111,9x100,7x76,7 cm.

alb/grafit

DALTON 2 NEW

633,-

stejar sonoma deschis/alb
birou PC de colt, cu raft, model: stejar sonoma deschis/alb sau alb/grafit, material:
pal melaminat, blatul şi piciorul biroului au o grosime de până la 22 de mm,
(lxAxh): 138x167,5x75 cm.

416,alb

stejar sonoma/alb

fag

stejar sonoma/alb

BANY

Versal NEW extensibil
birou PC cu sertare, model: stejar sonoma/alb sau alb,
material: pal melaminat, (lxAxh): 120x50x75 cm.

birou PC cu sertare, model: stejar sonoma, alb, fag sau wenge,
material: pal melaminat, (lxAxh): 140x60x76 cm.

alb

wenge
stejar sonoma

nou

788,-

374,-

595,stejar sonoma

alb

VISTA

RONY NEW

stejar sonoma

birou PC de colț, modelul de culori: alb sau stejar sonoma,
material: pal melaminat, (lxAxh): 84x84x74 cm.

birou PC de colt, universal (stânga/dreapta),
cu rafturi și sertare în modelul de culori:
stejar sonoma, material: pal melaminat,
(lxAxh): 121x107,6x90,1 cm.

HANY

alb

birou PC cu sertare, model: stejar sonoma sau
alb, material: pal melaminat, (lxAxh): 118x60x75 cm.

stejar sonoma

nou

758,-

418,-

prun/alb

399,SAMSON NEW

BENTOS
stejar sonoma/alb

birou PC, modelul de culori: prun/alb sau stejar sonoma/alb, material: pal melaminat, (lxAxh): 110x55x76,1 cm. Produs slovac de calitate.

6

birou PC de colt cu raft, material: pal melaminat,
modelul de culori: alb/beton, (lxAxh): 156,9x138x74,4 cm.

MOBILIER PENTRU BIROU/MESE PC

etajere moderne potrivite şi pentru cameră
nou

584,-

246,-

alb

DEKATO
SALVI

etajeră practică cu 5 rafturi, material: PAL, modelul de culori:
alb sau negru. Dimensiuni (lxAxh): 54x38x186 cm.

stejar sonoma/alb

etajeră multifuncțională cu design modern, (lxAxh): 156x39,2x160 cm,
model: pal melaminat, alb sau stejar sonoma/alb

alb
alb

63,-

stejar sonoma

593,SARAH

negru

alb

TOFI-LEXO

stejar sonoma

447,-

cutie de depozitare, material: piele ecologică neagră sau albă, dimensiuni (lxAxh): 32x30x32 cm,
se poate combina corespunzător cu sistemul TOFI new și cu etajerele SARAH și NORAH.

NORAH

etajere multifuncționale, model: stejar sonoma sau alb, grosimea 16 mm, material: pal melaminat, dimensiunea (lxAxh): 139x33x144 cm. Recomandăm să combinați etajerele cu cutiile TOFI-LEXO.

alb/stejar sonoma

alb/alb

combinaţia a trei produse alb/stejar sonoma

ASTA
alb/negru

8

alb/negru

etajera modernă este disponibilă în 3 modele de culori alb/stejar sonoma, alb/alb sau alb/negru.
Etajera poate fi pusă şi la colț, material: pal melaminat 22 mm, dimensiuni (lxAxh): 74-130x29x187,5 cm

699,ETAJERE

nou

nou

549,-

414,alb

VENDI
birou PC universal, model stânga/dreapta
cu sertar şi 4 rafturi, (se poate monta din
ambele părţi), pal melaminat, modelul
de culori: alb, stejar sonoma sau
stejar wotan, (lxAxh): 120x60x75 cm.

BILI

stejar wotan

birou PC, material: pal melaminat. Modelul de culori: gri
închis grafit/alb. Dimensiuni (lxAxh): 120x53x75,5 cm.

stejar sonoma

936,-

999,-

birou PC practic cu etajeră,
material: PAL, model: alb,
(lxAxh): 120x60x150 cm.

477,-

417,-

susține: 110 kg

susține: 150 de kg

nou

FLOKI NEW

652,-

Piele naturală

ERICO

LUMIR
fotoliu de birou elegant cu cotiere, model: piele
ecologică elefant-vin + bază cromată şi cotiere
fotoliu de birou, material: piele/piele ecologică,
(+ plastic), roți din cauciuc potrivite pentru podele
model: negru, rozeta + cotierele: plastic,
din parchet laminat și din lemn, dimensiuni (lxAxh):
(lxAxh): 66x75x115-124,5 cm, înălțimea
61x70x119-127 cm, înălțimea șezutului: 49-58 cm.
șezutului: 49-59 cm.

729,-

BEXINTON
birou PC cu etajeră, material: pal melaminat/
crom, modelul de culori: alb,
(lxAxh): 66x120x142 cm.

756,-

757,-

839,-

noi modele de culori

susține: 100 kg

susține: 110 kg

susține: 110 kg
CABELA NEW

fotoliu de birou - piele ecologică maro închis,
baza (crom), cotierele (crom + piele ecologică),
model: maro închis, (lxAxh): 66x82x115-125 cm,
înălțimea șezutului: 45-55 cm.
Model disponibil doar în limita stocului.

susține: 110 kg

nou

TICHON NEW

MERSIN
fotoliu de birou cu cotierele tapițate, model:
material roşu + cotiere din plastic şi baza,
dimensiuni (lxAxh): 70x63x119-127 cm,
înălțimea șezutului: 43-51 cm.

fotoliu de birou cu cotierele tapițate, spătar reglabil şi suport pentru picioare retractabil,
model: piele ecologică neagră sau maro-camel, bază cromată, cotiere din plastic, roți din
cauciuc potrivite pentru podele din parchet laminat și din lemn, dimensiuni (lxAxh): 68x57122x110-116 cm, înălțimea șezutului: 45-50 cm.

MOBILIER PENTRU BIROU/FOTOLII

nou

susține: 110 kg

nou

susține: 100 kg

susține: 110 kg

ARNAUD NEW

899,-

799,-

789,-

fotoliu de birou cu cotierele tapițate, spătar reglabil și suport pentru picioare
retractabil, model: piele ecologică neagră + bază cromată, roți din cauciuc
potrivite pentru podele din parchet laminat și din lemn,
dimensiuni (lxAxh): 68x77x105-113 cm, înălțimea șezutului: 48-56 cm.

TYLER
fotoliu de birou cu cotierele tapițate și funcție
de masaj, model: piele ecologică neagră +
baza din plastic + cotiere, (lxAxh): 64x70x113-123 cm,
înălțimea șezutului: 45-55 cm.

DELIZ
Fotoliu de birou modern cu cotiere, model:
material alb + bază cromată + plastic negru, roți din cauciuc
potrivite pentru podele din parchet laminat și din lemn,
dimensiuni (lxAxh): 64x69x118-128 cm,
înălțimea șezutului: 47,5-57,5 cm.

DRAKE
fotoliu de birou confortabil cu cotierele tapiţate, spătar reglabil şi suport pentru
picioare retractabil, model: piele ecologică bordo sau maro, bază cromată, roți din
cauciuc potrivite pentru podele din parchet laminat și din lemn, dimensiuni (lxAxh):
68x77x105-111 cm, înălțimea șezutului: 48-56 cm.

9

negru

verde

susține: 120 kg

599,-

gri

BENNO NEW
fotoliu de birou cu tetieră, model: mesh negru, gri sau verde + bază din
metal (alb) și cotiere din plastic, (lxAxh): 62x64x113-123 cm, înălțimea
șezutului: 45-55 cm. Roți din cauciuc potrivite pentru podele
din parchet laminat și din lemn.

598,-

LOTAR

599,-

627,-

CABELA 2 NEW

nou

susține: 100 kg

susține: 110 kg

susține: 130 de kg

susține: 110 kg

622,-

624,-

VISAR

KOLO

MARVIN NEW

fotoliu de birou - piele ecologică
fotoliu managerial, material: baza +
maro închis, baza (crom), cotierele (crom +
cotiere – plastic, piele ecologică albă/maro,
fotoliu de birou cu cotierele tapițate și reglabile, material: piele ecologică
piele ecologică), model: maro închis,
(lxAxh): 66x77x112-120 cm,
neagră + roșie + albă sau neagră + bej + albă, bază cromată, cotiere din
(lxAxh): 60x70x110-120 cm, înălțimea
înălțimea șezutului: 48-58 cm.
plastic, (lxAxh): 71x52x111-119cm, înălțimea șezutului: 45-53 cm.
șezutului: 43-53 cm. Roți din cauciuc potrivite
pentru podele din parchet laminat și din lemn.

629,-

PORSHE NEW

AFRA

fotoliu de birou cu cotierele tapițate,
fotoliu de birou cu cotierele tapițate, material: fotoliu de birou, material: baza + cotierele –
material: piele ecologică neagră cu tiv roșu,
piele ecologică neagră + albă, bază din plastic +
plastic, piele ecologică albă – neagră,
cotiere, (lxAxh): 67x78x114-124 cm,
baza din plastic + cotiere, (lxAxh): 61,5x70x
(lxAxh): 65x71x107-117 cm,
înălțimea șezutului: 47-57 cm.
înălțimea șezutului: 46-56 cm.
114-122 cm, înălțimea șezutului: 43-53 cm.

nou

noi modele
de culori

592,-

susține: 110 kg

593,-

susține: 110 kg

susține: 110 kg

586,-

639,-

gri deschis

albastru-gri

fotoliu de birou modern cu cotiere, model: material gri
deschis+ bază albă şi cotiere sau material albastru-gri şi
baza şi cotierele gri, roți din cauciuc potrivite pentru podele
din parchet laminat și din lemn, dimensiuni (lxAxh):
62x62,5x117,5-127.5 cm, înălțimea șezutului: 48-58 cm.

664,-

699,-

664,-

674,-

SIEMO NEW

688,-

689,-

nou

SARAKA

PAULOS

TANER NEW

fotoliu de birou confortabil cu cotierele tapițate,
model: piele ecologică albă + plastic (alb + argintiu),
(lxAxh): 66,5x72,5x109-119 cm, înălțimea
șezutului: 47,5-57,5 cm.

fotoliu de birou modern cu cotierele tapițate,
model: piele ecologică neagră +
baza din lemn şi cotiere, dimensiuni (lxAxh):
72x64x104-112 cm, înălțimea șezutului:
41-49 cm.

fotoliu de birou cu cotierele tapițate, model: piele ecologică gri sau
maro + piele ecologică neagră + crom, roți din cauciuc
potrivite pentru podele din parchet laminat și din lemn,
(lxAxh): 62x73x113-123 cm, înălțimea șezutului: 45-55 cm.
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699,-

noi modele
de culori

susține: 100 kg

susține: 110 kg

susține: 110 kg

TIMUR NEW

TULON

fotoliu de birou cu cotierele tapițate, model:
fotoliu de birou cu cotierele tapițate,
HEVYR
piele ecologică maro-camel, bază cromată,
model: material gri + piele ecologică
fotoliu de design pentru birou, model: neagră, cotiere din plastic și baza,
cotiere din plastic, roți din cauciuc
negru, material: piele ecologică +
potrivite pentru podele din parchet laminat
(lxAxh): 71x84x108-116 cm,
plastic, (lxAxh): 66x70x118-128 cm,
și din lemn, dimensiuni (lxAxh): 64x78x
înălțimea șezutului: 41-49 cm.
112-120 cm, înălțimea șezutului: 51-59 cm.
înălțimea șezutului: 47-57 cm

susține: 150 de kg

669,-

fotoliu de birou confortabil cu cotierele
tapițate, model: piele ecologică neagră
+ bază cromată și cotiere, (lxAxh):
64x70x114-124cm, înălțimea
șezutului: 45-55 cm.

susține: 110 kg

susține: 100 kg

susține: 110 kg

susține: 110 kg

GILBERT
fotoliu de birou - piele ecologică maro/neagră sau piele ecologică
neagră/neagră, baza (plastic), cotierele (plastic); (lxAxh):
64x72x112-122 cm, înălțimea șezutului: 45-55 cm.

susține: 150 de kg

nou

ROTAR
fotoliu de design pentru birou, model:
negru, material: piele ecologică + plastic,
(lxAxh): 64x74x115-126 cm,
înălțimea șezutului: 49-59 cm.

MOBILIER PENTRU BIROU/FOTOLII

nou

489,-

517,-

537,-

558,-

509,-

553,-

634,-

LISTEN

maro deschis

fotoliu de birou cu cotierele tapițate,
model: piele ecologică neagră + maro
+ bază din plastic şi cotiere, roți din cauciuc
potrivite pentru podele din parchet laminat
și din lemn, dimensiuni (lxAxh):
57x70x106-116 cm, înălțimea șezutului:
44-54 cm.

susține: 110 kg

susține: 130 de kg

nosnosť: 110 kg

susține: 130 de kg

nou

ALTAZ

alb

LIONEL 1658LC
fotoliu de birou – piele ecologică maro deschis sau albă baza (crom),
cotierele (crom + piele ecologică); dimensiuni (lxAxh): 61,5x67x100,5-110cm,
înălțimea șezutului: 40,5-50 cm. Modelul maro deschis disponibil doar în limita
stocului.

fotoliu de birou cu cotierele tapițate,
model: piele ecologică neagră, bază cromată
şi cotiere, roți din cauciuc potrivite pentru
podele din parchet laminat și din lemn,
dimensiuni (lxAxh): 55x71x97,5-103 cm,
înălțimea șezutului: 41-51 cm.

512,-

DENZEL NEW
fotoliu de birou cu tetieră, model: material bej + piele
ecologică maro sau material gri + piele ecologică albă,
bază cromată și cotiere, (lxAxh): 75x58x113-123 cm,
înălțimea șezutului: 44-52 cm. Modelul bej este
disponibil doar în limita stocului.

549,-

499,-

499,-

499,-

susține: 150 de kg

susține: 110 kg
negru

fotoliu de birou confortabil cu cotierele
tapițate, model: material gri + plastic
(negru), (lxAxh): 62,5x63x102-112 cm,
înălțimea șezutului: 44-54 cm.

AZURE 2 NEW
fotoliu de birou modern cu cotierele tapițate, model: piele ecologică neagră, cappuccino, albă sau gri + bază cromată și cotiere, (lxAxh):
54,5x63x106-114 cm, înălțimea șezutului: 45-53 cm. Roți din cauciuc potrivite pentru podele din parchet laminat și din lemn.

519,-

573,-

fotoliu de birou – mesh + plastic (cotierele) + crom (baza),
model: negru + gri sau negru + verde, roți din cauciuc
potrivite pentru podele din parchet laminat și din lemn,
(lxAxh): 62x68x114-124 cm, înălțimea șezutului: 45-55 cm.

576,albastru

nou

susține: 110 kg

susține: 110 kg

susține: 110 kg

REYES NEW

gri

589,gri

579,-

586,nou

SORIA
fotoliu de birou cu cotierele tapițate, model:
piele ecologică maro, baza şi cotierele cromate,
dimensiuni (lxAxh): 71x54x111-119 cm, înălțimea
șezutului: 45,5-53,5 cm.

albastru

gri

BAKARI
fotoliu de birou modern cu cotiere, model: material gri + bază cromată sau material maro
+ bază din plastic, cotiere din plastic, dimensiuni (lxAxh): 63x63x117-127 cm, înălțimea
șezutului: 48,5-58,5 cm.

MOBILIER PENTRU BIROU/FOTOLII

susține: 130 de kg

nou

susține: 110 kg

susține: 110 kg

ZAKAR

537,-

fotoliu de birou cu tetieră și cu
cotierele tapițate, model: piele
fotoliu de birou cu tetieră și cu
ICARUS
ecologică neagră + bază cromată şi cotiere
cotierele tapițate, model: piele
din lemn, dimensiuni (lxAxh):
fotoliu de birou cu cotierele tapițate,
ecologică neagră + bază din metal
72x64x104-112 cm, înălțimea
material: piele ecologică maro + negru, baza
+ cotiere, (lxAxh): 63x66x120-130 cm,
șezutului: 41-49 cm.
din plastic + cotiere, (lxAxh): 70x68x109-119cm,
înălțimea șezutului: 47-57 cm.
înălțimea șezutului: 45-55 cm.

susține: 150 de kg

VAN

fotoliu de birou cu cotierele reglabile, bază cromată
+ cotiere din plastic, culoare: material roșu sau gri,
(lxAxh): 62,5x61x116-126 cm, înălțimea
șezutului: 48-58 cm.

539,-

IZIDOR NEW

verde

gri

.

fotoliu de birou cu cotierele tapițate, model:
piele ecologică neagră, cotiere din plastic și
bază cromată, (lxAxh): 66x73x112-122,
înălțimea șezutului: 45-55 cm.

nou

539,-

susține: 120 de kg

515,-

MADOX

OLBA

alb

susține: 110 kg

cappuccino

gri

roşu

518,-

restul culorilor

susține: 110 kg

negru

BADY

fotoliu de birou cu cotierele tapițate,
model: piele ecologică neagră + maro + bază
SAFIN
din plastic şi cotiere, roți din cauciuc potrivite
fotoliu de birou cu cotierele tapițate,
pentru podele din parchet laminat și din
model: piele ecologică gri deschis + crom, lemn, dimensiuni (lxAxh): 60x68x111-120 cm,ă
(lxAxh): 64x70x113-123, înălțimea
înălțimea șezutului: 43-52 cm.
șezutului: 45-55 cm.
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499,-

529,-

susține: 110 kg

susține: 100 kg

469,-

550,-

437,-

susține: 110 kg

423,-

susține: 110 kg

550,-

475,-

negru

roşu

QUIRIN NEW
fotoliu de birou cu cotierele tapițate, model: piele ecologică neagră sau roșie +
bază cromată + cotierele, (lxAxh): 55x57x90-97 cm,
înălțimea șezutului: 44,5-52,5 cm.

TIBOLD

ARETAS 2 NEW

TC3-867F

fotoliu de birou, model: material maro
închis, cotiere din plastic + bază crom,
(lxAxh): 59x61x92-102 cm, înălțimea
șezutului: 47-56 cm. Model disponibil doar
în limita stocului.

fotoliu de birou, material: piele ecologică, model: negru/alb sau roșu/negru,
baza + cotierele: plastic gri, (lxAxh): 62x69x108-118 cm,
înălțimea șezutului: 42-52 cm. Modelul roşu/negru este
disponibil doar în limita stocului.

fotoliu de birou, baza + cotierele –
plastic, cotiere - tapițate, culoare:
material gri-negru, dimensiunea
(lxAxh): 62x66x95-105 cm,
înălțimea șezutului: 49-59 cm.

419,-

449,-

457,-

454,-

negru

LANDON
fotoliu de birou cu cotiere, model:
piele ecologică + mesh gri + plastic,
dimensiuni (lxAxh): 60x62x98-108 cm,
înălţimea şezutului: 45-55 cm.

LESTER NEW

verde

FABRY

NELSON

fotoliu de birou cu cotierele tapițate, model: piele ecologică neagră + gri sau neagră +
verde + baza din plastic şi cotierele, roți din cauciuc potrivite pentru podele
din parchet laminat și din lemn, dimensiuni (lxAxh): 61x72x108-118cm,
înălțimea șezutului: 45-55 cm.

447,-

fotoliu de birou cu cotierele tapițate, material: piele ecologică neagră +
portocalie sau neagră + gri, baza din plastic + cotiere, (lxAxh):
62x71x102-112cm, înălțimea șezutului: 47,5-57,5 cm.

fotoliu pentru birou de design,
model: gri, material: material textil
+ crom, (lxAxh): 60x61,5x119cm,
înălțimea șezutului: 47,5-57,5 cm

467,-

înălţime şi adâncime
reglabilă a spătarului.

479,verde

gri deschis

susține: 100 kg

susține: 100 kg

nou

albastru + gri

RANDAL

roşu + portocaliu

scaun rotativ cu înălţime şi adâncime reglabilă a spătarului, model: mesh + piele ecologică roşie +
portocalie sau albastră + gri + bază din plastic, dimensiuni (lxAxh): 50x58x82-107 cm,
înălţimea şezutului: 48-58 cm.

479,negru

DELANO

fotoliu de birou modern cu cotiere, model: material textil verde + alb (plastic) sau material textil gri deschis + negru
(plastic), bază din plastic şi cotiere, roți din cauciuc potrivite pentru podele din parchet laminat și din lemn,
dimensiuni (lxAxh): 59x58x91-101 cm, înălţimea şezutului: 48,5-58,5 cm.

486,-

489,-

susține: 100 kg

susține: 100 kg

nou

susține: 110 kg

susține: 110 kg

ARIO

verde

gri deschis

nou

548,-

negru

oliu de birou – material: mesh (șezut + spătar),
GARED
tic (cotierele), crom (baza), roți din cauciuc
fotoliu de birou cu cotierele tapițate, model:
e pentru podele din parchet laminat și
piele ecologică neagră + bază cromată +
din lemn, modelul de culori: negru,
cotiere din plastic, dimensiuni (lxAxh):
(lxAxh): 62,5x65x112,5-122 cm,
66x59x86-94 cm, înălțimea șezutului: 42-50 cm.
înălțimea șezutului: 41,5-51 cm.
Model disponibil doar în limita stocului.
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susține: 100 kg

susține: 110 kg

susține: 110 kg

susține:: 130 kg

nou

SIDRO
fotoliu de birou modern cu tetieră reglabilă în înălțime
și suport pentru picioare retractabil, model: material negru+
mesh, bază din metal – culoare neagră + cotiere din plastic,
(lxAxh): 60x58x113-121 cm, înălțimea șezutului: 48-56 cm.

negru

ZARGO

roz

fotoliu de birou cu cotiere reglabile, model: piele ecologică roz sau neagră, baza din
plastic albă şi cotiere, roți din cauciuc potrivite pentru podele din parchet
laminat și din lemn, dimensiuni (lxAxh): 61x61x96-108 cm,
înălţimea şezutului: 43-55 cm.

MOBILIER PENTRU BIROU/FOTOLII

464,-

GRISEL
fotoliu de birou modern cu tetieră,
model: material negru + mesh gri,
bază din metal - crom + cotiere din
plastic, roți din cauciuc potrivite
pentru podele din parchet laminat
și din lemn, (lxAxh): 60x56x116-126 cm,
înălțimea șezutului: 48,5 - 58,5 cm

nou

verde azur

nou

MELIS NEW

414,-

fotoliu de birou cu cotierele tapițate, model: material textile gri,
roşu sau verde azur, bază cromaţă și cotiere, roți din cauciuc potrivite pentru podele
din parchet laminat și din lemn, dimensiuni (lxAxh): 50,5x64x92,5-102,5 cm,
înălțimea șezutului: 45,5-55,5 cm.

419,-

nou

479,-

negru

479,-

gri, portocaliu

susține: 110 kg

susține: 100 kg

susține: 110 kg

portocaliu

portocaliu

GLAM

VIDAL

fotoliu de birou cu cotiere, model: mesh gri +
bază albă şi cotiere albe din plastic, roți din
fotoliu de birou cu cotiere, model: mesh negru + bază neagră şi cotiere, mesh gri + bază cromată şi
cauciuc potrivite pentru podele din parchet
cotiere gri din plastic, mesh portocaliu + gri + bază albă şi cotiere, roți din cauciuc potrivite
laminat și din lemn, dimensiuni (lxAxh):
pentru podele din parchet laminat și din lemn, dimensiuni (lxAxh): negru: 58x56x97-107 cm,
57x65x90-100 cm, înălțimea șezutului: 44-54 cm.
gri şi portocaliu: 63x56x97-107 cm, înălțimea șezutului:
46,5-56,5 cm.

fotoliu de birou, model: plastic alb + mesh gri sau
mesh portocaliu, bază cromaţă, roți din cauciuc
potrivite pentru podele din parchet laminat și din
lemn, dimensiuni (lxAxh): 56x57,5x97,5-103 cm,
înălțimea șezutului: 40-50 cm.

423,-

susține: 110 kg

gri-maro

427,-

susține: 110 kg

419,-

alb

gri

negru

gri

CAGE

roşu

MORGEN

gri

fotoliu de birou modern cu cotierele tapițate,
BADER
model: mesh negru + bază și cotiere din metal,
fotoliu de birou cu cotiere, model: material
(lxAxh): 55x47x87-95 cm, înălțimea șezutului:
textil mentol + bază neagră din plastic şi cotiere,
45-53 cm, roți din cauciuc potrivite pentru
dimensiuni (lxAxh): 61x65x93-103 cm, înălțimea
podele din parchet laminat și din lemn.
șezutului: 46-56 cm.
Model disponibil doar în limita stocului.

nou

susține: 100 kg

399,-

susține: 100 kg

gri

389,-

susține: 100 kg

susține: 110 kg

susține: 110 kg

366,-

portocaliu

LENER
fotoliu pentru birou de design cu șezut rotativ reglabil în înălțime, model: piele ecologică +
crom, material gri-maro + crom, dimensiuni (lxAxh): 62x63x76-86 cm,
înălțimea șezutului: 43-53 cm.

fotoliu de birou, model: mesh galben verzui + negru,
baza (crom), cotierele (crom + plastic), (lxAxh):
61x61x85-95cm, înălțimea șezutului: 35-45 cm.

449,-

436,-

439,-

alb

susține: 90 kg
negru

TWIST

FARAN

fotoliu de birou, model: piele ecologică albă sau maro - camel,
bază crom, roți din cauciuc potrivite pentru podele din parchet laminat
și din lemn, dimensiuni (lxAxh): 58x63,5x84,5-96,5 cm,
înălțimea șezutului: 46-58,5 cm.

fotoliu de birou cu cotiere din plastic, model: piele ecologică neagră sau
gri-maro taupe + bază cromată şi cotiere, dimensiuni (lxAxh):
54x62,5x102-110 cm, înălțimea șezutului: 45 - 53 cm.
Roți din cauciuc potrivite pentru podele din parchet laminat și din lemn.

MOBILIER PENTRU BIROU/FOTOLII

nou

taupe

DARIUS
fotoliu de birou cu cotiere, model: material
maro + bază gri din plastic şi cotiere,
dimensiuni (lxAxh): 62x55x86,5-96,5 cm,
înălțimea șezutului: 50-60 cm.

susține: 90 kg

nou

susține: 110 kg

maro-camel

LANCELOT
fotoliu de birou – material (șezut + spătar) plastic (cotierele), crom (baza),
model portocaliu + negru sau gri + negru, (lxAxh): 59x46x90 cm, înălțimea șezutului: 45-55 cm,
roți din cauciuc potrivite pentru podele din parchet laminat și din lemn.

439,-

nou

susține: 100 kg

gri

TABAREZ 1513

nou

DARLOS
fotoliu de birou confortabil cu cotierele tapițate,
model: material textile gri +, bază cromaţă și
cotiere, dimensiuni (lxAxh): 61x65x94-102,5 cm,
înălțimea șezutului: 38-46,5 cm.
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283,-

298,susține: 110 de kg

susține: 100 de kg

susține: 100 de kg
negru

COLBY

galben

OBALA

IDOR

a

fotoliu de birou, model: mesh negru + piele ecologică + fotoliu pentru birou de design, model: negru,
plastic (negru), (lxAxh):56x54x90-102 cm, înălțimea
material: material textil + crom, (lxAxh):
șezutului: 42,5-54,5 cm.
42x59,5x89-99cm, înălțimea șezutului: 45-55 cm.

scaun de birou cu cotiere, model: material negru sau galben + baza plastic și cotierele,
(lxAxh): 60x55x88-100cm, înălțimea șezutului: 41-53cm.

susține: 90 de kg

susține: 90 de kg

susține: 90 de kg

susține: 100 de kg

nou

gri

STREET

DEVRI

349,-

323,-

355,-

restul
modelelor

nou

susține: 90 de kg

susține: 110 de kg

susține: 90 de kg

BURGOS

fotoliu de birou modern cu cotiere, model: piele
fotoliu de birou, model: piele ecologică neagră +
ecologică neagră şi portocalie + bază din plastic mesh roşu şi negru + bază din plastic și cotiere din
și cotiere, dimensiuni (lxAxh): 56x55x75-85cm, plastic, dimensiuni (lxAxh): 59,5x57x88,5-100,5 cm,
înălțimea șezutului: 44 – 55 cm.
înălțimea șezutului: 42 – 54 cm.

359,-

modelul
albastru

nou

MADAN

scaun rotativ cu cotiere din plastic, model: material
textil negru + model + bază cromată, dimensiuni (lxAxh):
53x59x88-98 cm, înălţimea şezutului: 44-54 cm.

scaun de birou cu cotiere, model: material albastru sau gri +
bază din plastic și cotiere, (lxAxh): 60x62x97-107cm,
înălțimea șezutului: 41-51 cm.

albastru

roşu

gri

LIZBON

čierna

MALIK
fotoliu de birou modern cu cotiere, model: piele
ecologică neagră şi roşie + bază din plastic și
cotiere, dimensiuni (lxAxh): 56x55x75-85cm,
înălțimea șezutului: 44 – 55 cm.

TC3-7741 NEW
fotoliu de birou, baza + cotierele: din plastic, culoare: material roșu, albastru, gri sau negru,
(lxAxh): 59x62x99-109cm, înălțimea șezutului: 45-55 cm. Modelul albastru este disponibil doar în limita stocului.

349,-

328,-

albastru + negru

scaun de birou cu cotiere, model: mesh
portocaliu + negru + bază cromată, dimensiuni
(lxAxh): 65x51x89-97 cm, înălțimea șezutului:
41 – 49 cm.

375,-

susține: 110 de kg

susține: 110 de kg

roşu

verde
negru

albastru

roşu

TC3-973M 2 NEW
fotoliu de birou, baza + cotierele – crom, cotiere - plastic, culoare negru, albastru sau roșu,
piele ecologică + mesh, (lxAxh): 58x60x105-115 cm, înălțimea șezutului: 35-45 cm.
Modelul roşu este disponibil doar în limita stocului.
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353,-

nou

nou

albastru

REMO NEW
fotoliu de birou, baza și cotierele sunt din plastic,
material: mesh + material textil, model: negru,
(lxAxh): 52x54x87-98 cm, înălțimea șezutului:
45-55 cm.

339,-

319,-

299,-

306,susține: 110 de kg

286,-

negru

gri

roşu

AEX
fotoliu de birou, mesh + crom, culoare: șezutul negru, spătarul: negru/verde/roșu/gri, (lxAxh): 59x63x102 cm,
înălțimea șezutului: 43-53 cm, roți din cauciuc potrivite pentru podele din parchet laminat și din lemn.

MOBILIER PENTRU BIROU/FOTOLII

179,-

199,-

229,-

nou

susține: 80 de kg

nou

susține: 70 de kg

susține: 70 de kg

nou

gri
portocaliu

BLUES

albastru

verde

MESH

gri

scaun de birou, baza + cotierele: plastic, culoarea materialului: verde, portocaliu, albastru sau gri,
(lxAxh): 55x48x82-94 cm, înălţimea şezutului: 40 - 52 cm, gri în stoc din data de 30.09.2019.

184,-

nou

verde

TAMSON

scaun rotativ, model: mesh negru + portocaliu, negru + gri sau negru + verde +
baza din plastic negru, dimensiuni (lxAxh): 39x49x78-90 cm, înălţimea
şezutului: 40-52 cm.

166,-

portocaliu

226,-

256,-

susține: 90 de kg

susține: 70 de kg

susține: 70 de kg

nou

susține: 90 de kg

scaun rotativ, model: material textil
mentol + model + baza din plastic negru,
dimensiuni (lxAxh): 39x49x78-90 cm,
înălţimea şezutului: 40-52 cm.

gri
gri

portocaliu

gri

SALIM

KIDS

scaun rotativ, model: material textil gri, portocaliu +
baza din plastic negru, (lxAxh): 39x43x74-86 cm,
înălţimea şezutului: 39-51 cm.

scaun rotativ, model: material textil cu
model + baza din plastic negru,
dimensiuni (lxAxh): 39x46x72-84 cm,
înălţimea şezutului: 38-50 cm.

ADRA

CRAIG

scaun de birou cu cotiere, model: mesh negru sau gri +
bază din plastic și cotiere, (lxAxh): 53x57x83-95cm,
înălțimea șezutului: 40,5 – 52,5 cm.

scaun de birou, model: material roșu, mentol sau gri + bază din metal,
(lxAxh): 41x48x76-88cm, înălțimea șezutului: 46-58 cm.

noi modele de culori

253,-

229,-

279,-

verde, portocaliu, taupe

gri

verde

susține: 100 de kg

susține: 100 de kg

mentol

roşu

negru

portocaliu

taupe

gri

negru

TC3-227

fotoliu de birou, model: mesh verde + negru, portocaliu + negru sau taupe + negru + plastic negru sau mesh gri +
negru + plastic alb, bază cromată, roți din cauciuc potrivite pentru podele din parchet laminat și din lemn,
dimensiuni (lxAxh): 60,5x54x87-95 cm, înălțimea șezutului: 41-49 cm. Portocaliu și taupe în stoc din data de 10.09.2019.

278,-

roşu

albastru

APOLO

scaun de birou, baza + cotierele: plastic, culoarea materialului: roșu, negru sau albastru,
(lxAxh): 57,2x55,5x78-89,5 cm, înălțimea șezutului: 40-52 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

233,-

282,-

portocaliu

negru

DEX 2 NEW

alb + gri

DARISA

negru + gri închis
scaun rotativ modern, model: plastic + piele ecologică + bază cromată, culoare albă + gri,
negru + gri închis, portocaliu sau verde, dimensiuni (lxAxh): 48x54x87,5-102,5 cm,
înălţimea şezutului: 50-65 cm. Pentru modelul portocaliu și verde în stoc din data de 10.09.2019.

MOBILIER PENTRU BIROU/FOTOLII

scaun de birou, model: material negru
+ mesh și bază din metal-crom + cotiere
din plastic, roți din cauciuc potrivite
pentru podele din parchet laminat și din
lemn, (lxAxh): 51x59x88,5-95,5 cm,
înălțimea șezutului: 43-51 cm.

susține: 100 de kg

verde

susține: 110 de kg

susține: 100 de kg

nou

gri

albastru

verde

BST 2010 NEW
scaun de birou, baza inferioară – plastic + cotiere din plastic, material: mesh,
modelul de culori: șezutul negru, spătarul – verde, gri sau albastru,
(lxAxh): 57x53x86,5/96,5 cm, înălțimea șezutului: 42-51 cm.
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Stivuibile

128,-

susține: 120 de kg

116,-

zvýhodnená cena
pri kúpe 20 a
viac ks
v odtieni béžová

preț redus atunci când
cumpărați 20 de buc sau
mai multe din nuanța
albastru şi negru

susține: 120 de kg

109,preț redus atunci când
cumpărați 20 de buc
sau mai multe
din nuanța verde

134,preț redus atunci când
cumpărați 20 de buc sau mai multe
din nuanța gri și bordo

ZINA 2 NEW

bej

JEFF 2 NEW

scaun – stivuibil, în modelul de culori: material verde + cadru mat auriu,
material gri + cadru în nuanță șampanie și material bordo + cadru în nuanță șampanie, (lxAxh):
44x50x93 cm, înălțimea șezutului: 46,5 cm. Prețul pentru 1buc, verde: 119,-, gri și bordo: 144,-.

scaun – stivuibil, model: material albastru închis, material bej deschis, material
negru + cadru gri ciocan, (lxAxh): 44x50x91 cm, înălțimea șezutului: 46,5 cm.
Prețul pentru 1buc albastră şi neagră: 126,-. Preţul pentru 1 buc bej: 138,-.

128,-

199,-

preț redus atunci când
cumpărați 20 de buc
sau mai multe

negru

gri

susține: 110 kg

negru

albastru

albastru

166,-

BRUNA

ISO CHROM
maro

scaun de birou modern și de design, material: plastic + metal,
modelul de culori: alb sau gri închis, (lxAxh): 54x47x86 cm,
înălțimea șezutului este de 45 de cm.
Model disponibil doar în limita stocului.

scaun – stivuibil, material cadru de crom,
model: maro, (lxAxh): 53x58x83 cm,
înălțimea șezutului: 47 de cm.

bordo

ISO - NEW

roşu

scaun – stivuibil, model: negru, bordo, albastru, maro, gri, roșu, dimensiunea (lxAxh):
53x58x83 cm, înălțimea șezutului: 47 de cm. Prețul pentru 1buc: 138,-.

192,-

199,-

218,-

228,-

nou

nou

susține: 110 kg

susține: 110 kg

susține: 110 kg

susține: 110 kg

gri închis

alb

alb

negru

IMENA

ISLA

SPAZIO

scaun de birou modern și de design, material: plastic + metal,
modelul de culori: alb sau negru, (lxAxh): 56x58x85cm înălțimea șezutului
este de 45 de cm. Model disponibil doar în limita stocului.

scaun modern cu cotiere din plastic, model: mesh
negru+gri+bază cromată, dimensiuni (lxAxh):
54x55x93 cm, înălţimea şezutului: 43 de cm.

scaun modern cu cotiere din plastic, model: piele ecologică
neagră şi maro - camel +bază cromată, dimensiuni (lxAxh):
54x68x93 cm, înălţimea şezutului: 43 de cm.

nou

cireş + bej

scaun modern cu cotiere din plastic,
model: mesh negru + bază cromată, dimensiuni
(lxAxh): 52x57x90 cm, înălţimea şezutului:
44 de cm.

roşu

148,-

susține: 90 de kg
SARIS NEW

negru

susține: 80 de kg

argintiu

susține: 90 de kg

susține: 110 kg

245,-

456,-

199,-
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MI-01
scaun, piele ecologică + crom,
culoare: neagră, (lxAxh): 55x59x91 cm,
înălțimea șezutului: 45 de cm. Model
disponibil doar în limita stocului.

negru

fag + bordo
alb

maro

MABEL 2 NEW

albastru

scaun – taburet pe roți cu înălțimea reglabilă, material:
crom + plastic – albastru, roșu, argintiu, alb sau negru,
(lxAxh): 35x35x43-55 cm. Reumplerea stocurilor pentru
modelul alb și negru în data de 30.09.2019, argintiu 30.10.2019.

TEMPO scaun tip kneeling chair

AYLA

scaun ergonomic tip kneeling chair pentru mesele de
PC pe roți, ajustare mecanică a înălțimii scaunului,
material: lemn masiv, fag + bordo sau cireș + bej,
(lxAxh): 44x66,5/63,5x51/61 cm, se livrează demontat.

fotoliu de birou, model: piele ecologică neagră sau
maro + bază din plastic și cotiere, (lxAxh): 55x50x85-97cm,
înălțimea șezutului: 36,5-48,5 cm.

MOBILIER PENTRU BIROU/FOTOLII

