Provedení a ceny swopperu – platnost od 02/2018, ceny Kč vč. DPH 21%

model

swopper STANDARD
cena: 15 598 Kč

provedení
v základní
verzi

pružina
MEDIUM základní verze

pružina SMALL
- bez příplatku

sedák - polstrování

barva podnože

volitelné vybavení za příplatek

bez koleček

barva černá pro
hmotnost
60 - 120 kg

barva černá pro
hmotnost
40 - 70 kg

Softex - černá

antracit

kolečka (přípl. 943 Kč) opěradlo
Dynamic jen pro swopper
s kolečky (přípl. 3 499 Kč) potah na
opěradlo (přípl. 1 347 Kč)

SW OPS10
0

Swopper

swopper CLASSIC
cena: 16 676 Kč
bez koleček
SW OP01

SW OP07

SW OP06

SW OP02

SW OP21

SW OP10

SW OP22

swopper LIVING cena: 16 945 Kč

SWOPLIV41

swopper AIR
SWOPAIR30

SWOPAIR31

SWOPAIR32

SW OPW KS10

swopper WORK, mikrovlákno
cena: 21 307 Kč

kolečka (přípl. 943 Kč)
opěradlo Dynamic jen pro swopper
s kolečky (přípl. 3 499 Kč)
potah na opěradlo – 4 barvy –
červená, šedá, modrá, černá (přípl.
1 347 Kč)

barva dle
podnože
pro hmotnost
60 - 120 kg

barva černá pro
hmotnost
40 - 70 kg

barva stříbřitá
pro hmotnost
60 - 120 kg

není k dispozici

Softex – černá

s kolečky,
s opěradlem
s potahem
na opěradlo

barva stříbřitá
pro hmotnost
60 - 120 kg

není k dispozici

mikrovlákno, 4 barvy
nebo kůže černá
(přípl.1 347 Kč k
mikrovláknu)

titan
(přípl. 1 078 Kč)

bez koleček

barva černá,
pro hmotnost
60 - 120 kg

není k dispozici

kůže černá

černá (standard)
titan
(přípl. 1 078 Kč)

kolečka (přípl. 943 Kč)

není k dispozici

mikrovlákno, 7 barev
shodné s verzí Classic

antracit

není k dispozici

bez koleček

SWOPAIR33

swopper WORK, potah Softex
cena: 20 230 Kč

antracit (standard)
titan
(přípl.1 078 Kč)

barva černá pro
hmotnost
40 - 70 kg

SWOPLIV42

cena: 16 945 Kč

barva černá pro
hmotnost
40 - 70 kg

barva dle
podnože
pro hmotnost
60 - 120 kg

bez koleček
SWOPLIV40

barva dle sedáku
– červená, modrá,
terracota, černá,
ostatní dle barvy
podnože
pro hmotnost
60 - 120 kg

mikrovlákno, 7 barev,
kůže černá (příplatek
1 347 Kč) model Classic
CARE – barva bílá,
Stamskin
(přípl. 808 Kč)

s kolečky,
s opěradlem
s potahem
na opěradlo

potah LIVING - filc v
barvě šedé, modré a
rúžové

několikavrstvé měkké
polstrování s prodyšným
potahem AIR-Climate (4
barvy)

kolečka (přípl. 943 Kč)
antracit (standard)
opěradlo Dynamic jen pro swopper
titan
s kolečky (přípl. 3 499 Kč), potah na
(přípl. 1 078 Kč)
opěradlo - 4 barvy (přípl.1 347 Kč)

antracit (standard)
titan
(přípl. 1 078 Kč)

kolečka (přípl. 943 Kč)
opěradlo Dynamic jen pro swopper
s kolečky (přípl. 3 499 Kč), potah na
opěradlo - 4 barvy (přípl.1 347 Kč)

antracit (standard)

SW OPW K01 SW OPW K02 SW OPW K06 SW OPW K10

swopper SADDLE cena: 18 292 Kč
SW OPSA80
0

swopper HIGH: cena 17 753 Kč
SWOPH01 až SWOPH22 dle barvy sedáku

bez koleček
výška
56 - 76 cm

barva dle
podnože,
pro hmotnost
60 - 120 kg

Provedení a ceny židlí 3Dee, muvman, oyo – platnost od 02/2018, ceny Kč vč. DPH 21%
provedení
v základní verzi

model

pružina MEDIUM základní verze

pružina
Comfortplus
(volitelná)

3Dee
potah Trevira , cena: 26 427 Kč
3DEE01

3DEE02

3DEE05

volitelné potahy z mikrovlákna:
3DEEMF01

3DEEMF02 3DEEMF06

potah sedáku i
opěradla z materiálu
Trevíra, 3 barvy.
S univerzálními
kolečky, s podnoží a
opěradlem v barvě
černé

barva černá,
pro hmotnost
60 - 120 kg,
výška sedáku
42-56cm

barva černá, chrom
pouze s opěradlem
z leštěného hliníku
(přípl. 1 078 Kč)

3DEEMF10

materiál a barva
sedáku a opěradla

Materiál Trevíra, 3
barvy (černá, šedá
melange, červená
coral). Volitelně potah
z mikrovlákna, 4 barvy
(červená, šedá, modrá
černá) - příplatek 1 347
Kč, nebo kůže černá
- model 3 DEE0A81
(příplatek 7 248 Kč)

barva podnože/
barva opěradla

další volitelné
vybavení za
příplatek

Základní barva
podnože i opěradla
černá.
Volitelně opěradlo
z leštěného hliníku,
pružina chrom
(přípl. 2 290 Kč).
Volitelně podnož z
leštěného hliníku
(příplatek 1 078 Kč)

kolečka pro vysoký
koberec
(přípl. 943 Kč)

materiál sedáku

zvýšená noha
+10 cm

imitace kůže

příplatek 808 Kč

mikrovlákno,
4 barvy

příplatek 808 Kč

materiál sedáku

barva podnože

"Nexus" Camira100% polyester

Chrom nebo bílá

filc "Luna"

Chrom nebo bílá

kůže černá
3DEE0A81

provedení –
barva sedáku / barva podnože

model

muvman Factory, cena: 11 529 Kč
MUVFACTGR2, MUVFACTBK2

černá/
šedá

černá/
černá

šedá/
šedá

černá/
šedá

šedá/
černá

černá/
černá

muvman, cena: 12 095 Kč
MUVNEWGR1, MUVNEWGR2, MUVNEWGR3, MUVNEWGR4

modrá/
šedá

zelená/
šedá

modrá/
černá

zelená/
černá

MUVNEWBK1, MUVNEWBK2, MUVNEWBK3, MUVNEWBK4

model

oyo, cena: 11 044 Kč
podnož chrom - OYOY01, OYOY02, OYOY03, OYOY04,
OYOY05, OYOY06
podnož bílá - OYO01W, OYO02W, OYO03W, OYOY04W,
OYOY05W, OYOY06W

oyo LIVING, cena: 12 392 Kč
podnož chrom - OYOLIV40, OYOYLIV43, OYOYLIV44
podnož bílá - OYOLIV40W, OYOYLIV43W, OYOYLIV44W

provedení – barva sedáku

grafit
modrá pacifik

teplá šedá

kiwi
pískovec

červená
oranžová

šedá melange

curry

