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Cod produs Foto

Dimensiuni (in cm)

Ambalare Dimensiuni  
si volum cutie Kg Descriere

Pret lei 
(TVA 

inclusa)

OFF 327 36 - 42 80 - 90 50 55 43 59 - 69 40 1 buc / 
cutie

55 x 51 x 24      
0,0673 m3 10

Scaun directorial ergonomic executat cu 
fata si spatarul din stofa, baza si bratele 

din PP. Produsul este prevazut cu 
cilindru pneumatic de ridicare/coborare si 

reglaj spatar pe baza de suruburi. 

179.8

OFF 328 47 - 59 79 - 91 32 44 44 62 - 74 39 1 buc / 
cutie

55 x 51 x 24      
0,0673 m3 10

Scaunele de birou pentru copii OFF 328 
sunt executat cu fata si spatarul din piele 
ecologica, baza si bratele din otel cromat, 
bratele fiind acoperite cu piele ecologica.

Produsul este prevazut cu cilindru 
pneumatic de ridicare/coborare.

Greutatea maxima admisa este de 65 kg

282.72

OFF 619 43 - 53 87 - 97 48 56 45 59 - 69 49 1 buc / 
cutie

60 x 26 x 55      
0,0858 m3 12

 Scaunul de birou OFF 619 este un 
scaun tip operativ, confectionat din baza 

si brate din polipropilena, sezutul si 
spatarul tapitate cu mesh, pentru o 

circulatie imbunatatita a aerului.
Scaunul este disponibil in trei culori 

vesele si elegante: vernil, rosu si 
portocaliu.

259.16

OFF 909 44 - 54 82 - 92 41 39 39  - 39 1 buc / 
cutie

55 x 16 x 45      
0,0396 m3 10

 Modelul OFF909 este un scaun de birou 
cu baza de metal cromata, cu sezutul si 

spatarul tapitate cu mesh, pentru o 
circulatie imbunatatita a aerului.

Se recomanda utilizarea lor in calitate de 
scaune pentru birou sau scaune pentru 

lucru de zi cu zi.

169.88

Livrarea este gratuita si se efectueaza in 24-48 ore.


