Bureaustoel

BPI Comfort model 14

Conferentiestoelen

BPI model 28 & 29

BPI model 28 & 29

€ 199,(excl. btw)

BPI Comfort model 14

€ 379,(excl. btw)

Garantie

Warranty
Jaar/Jahre
Year/Ans

De conferentiestoelen zijn in deze
kleuren uit voorraad leverbaar:
NEDERLANDSE
NORM

NPR
1813

• In hoogte verstelbare design netbespannen rug
• Gestoffeerde comfort zitting
• In diepte verstelbare lendesteun
• In hoogte, breedte en diepte verstelbare
ergonomische nylon armleggers
• Blokkeerbare 4d armlegger opdekjes
• Schuifzitting 10 cm verstelbaar
• Synchroonmechaniek met automatische
gewichtsregeling
• Multifunctionele wielen
• 10 jaar garantie
Afgebeeld aluminium onderstel tegen meerprijs

Zwart

Rood

Blauw

Grijs

Bruin

• Verchroomd slede frame of 4-poots onderstel
• Design netwave rug
• Gestoffeerde zitting
• Vaste verchroomde armleggers
met PU afwerking
• Stapelbaar tot 6 stuks
• Stapelbeschermer onderzijde
(van 100% gerecycled kunststof )

Bureaustoel

BPI Comfort model 12

Conferentiestoelen

BPI model 24 & 25

BPI model 24

€ 199,(excl. btw)

BPI Comfort model 12

€ 399,(excl. btw)

Garantie

Warranty
Jaar/Jahre
Year/Ans

BPI model 25

€ 159,(excl. btw)

De conferentiestoelen zijn in deze
kleuren uit voorraad leverbaar:
NEDERLANDSE
NORM

NPR
1813

• In hoogte verstelbare comfortabele gestoffeerde rug
• Gestoffeerde comfort zitting
• In diepte verstelbare lendesteun
• In hoogte, breedte en diepte verstelbare
ergonomische nylon armleggers
• Blokkeerbare 4d armlegger opdekjes
• Schuifzitting 10 cm verstelbaar
• Synchroonmechaniek met automatische
gewichtsregeling
• Multifunctionele wielen
• 10 jaar garantie

Zwart

Rood

Blauw

Grijs

Bruin

• Verchroomd slede frame
of 4-poots onderstel
• Gestoffeerde zitting en rug
• Gestoffeerde achterzijde rug
• Vaste verchroomde armleggers
met PU afwerking (BPI model 24)
• Vaste armleggers (optioneel
met PU afwerking) (BPI model 25)
• Stapelbaar tot 6 stuks
• Stapelbeschermer onderzijde
(van 100% gerecycled kunststof )

Afgebeeld aluminium onderstel tegen meerprijs
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