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JOKO krzesło tapicerowane z podłokietnikami
kategoria: Kategorie > Designerskie meble > Krzesła nowoczesne
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Producent: Kristalia
3 940,00 zł
Opcje produktu:
GRUPY TKANIN I SKÓRA: : A skóra
sytetyczna Valencia szt.0
GRUPY TKANIN I SKÓRA: : B tkanina Field
2, com +110 szt.1
GRUPY TKANIN I SKÓRA: : F tkanina Scuba,
Steelcut +470 szt.0
GRUPY TKANIN I SKÓRA: : G tkanina Divina
Melange 3 +610 szt.0
GRUPY TKANIN I SKÓRA: : L1 skóra
naturalna Neocoast +1750 szt.0

Kod QR:

Kristalia krzesło tapicerowane z podłokietnikami JOKO
JOKO krzesło z podłokietnikami w całości tapicerowane, łącznie z nogami. Forma łączy ze sobą prostotę z jakością
wykonania. Metalowa konstrukcja zapewnia ramę wytrzymałego szkieletu, który nadaje idealne wsparcie a technologia
produkcyjna ma na celu zwiększenie ergonomii krzesła. Stelaż jest całkowicie pokryty pianką poliuretanową, również na
bokach - podłokietnikach, co sprawia, że krzesło jest miękkie w dotyku i ma zaokrąglone kształty. Pokrowiec jest
zdejmowany i można dokupić sam pokrowiec. Krzesło występuje w wielu kolorach i rodzajach tkanin, co pozwoli idealnie
dobrać kolorystykę do wnętrza. Rodzina Joko składa się także z krzesła bez podłokietników oraz stołków barowych w
dwóch wysokościach.
WYMIARY (CM):
wysokość siedziska: 46
wysokość całkowita: 80
szerokość: 44
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głębokość: 54

MATERIAŁ:
konstrukcja metalowa, pianka poliuretanowa
siedzisko+oparcie+nogi w całości tapicerowane tkaniną lub skórą (próbniki do zobaczenia w sklepie CUBE)

TKANINY:
A = Valencia (synthetic leather)
B = Field 2, COM (Customer fabric)
C = Merit, COL (Customer leather)
D = Clara 2, Patio, Remix 3
E = Curmi, Hero, Melange Nap, Regal
F = Canvas 2, Scuba, Steelcut Trio 3
G = Divina Melange 3, Hallingdal 65
H = Twill Weave
L1 = Neocoast (corrected grain leather)
L2 = Elmosoft (semi-aniline leather)
L3 = Elmotique (aniline leather)

Inne produkty Kristalia: https://www.cubeonline.pl/manufacturer/kristalia

strona: 3/3 wydrukowano: 23-07-2021
http://www.cubeonline.pl/joko-krzeslo-tapicerowane-z-podlokietnikami.html

