macao

Voliteln.

Vysoký posez, hluboké uvolnění.
Stát je dobré, sedět vysoko ještě lepší: alespoň tedy u vysokého stolu nebo u baru, kde
barová židle macao poskytne příjemnou službu. Svým korespondujícím jazykem formy se
perfektně přizpůsobí celkovému obrazu regenerační ústnosti vybavené židlemi a stoly
macao. Stejně tak jako ostatní židle z této kolekce se i tato barová židle zříká pestrých
barev, své jasné, plynulé kontury podává konsekventně v antracitově černé a bílé. Jedinou
výjimku tvoří podnož, kterou lze alternativně dodat v provedení chrom. Barová židle macao
poslouží také plynovým pístem pro komfortní nastavení výšky sezení. macao – kolem a
kolem perfektní barová židle pro klidné chvilky v motivujícím prostředí.
Design: neunzig° design

Barová židle 2250
Skořepina sedáku z polyuretanu, podnož kovová
(barvy a povrchy podle popisu níže)
Š 450 / H 450 / VS 730-800 / CV 840-910

Š = šířka / H = hloubka / VS = výška sedu / CV = celková výška / rozměry v mm

Barvy plastové skořepiny:

97 Antracitově černá

96 Bílá

Standardní provedení:
Sloupek z precizní trubkové oceli Ø 42 mm, Plynulé výškové
nastavení pomocí pochromovaného plynového pístu podle
DIN 4550. Kovová konstrukce, podnož z ocelové trubky, kovové
povrchy ošetřené práškovou barvou buď v bílém 9016 nebo
antracitovém 37M provedení. Podnož z nerezové oceli. Sedák
z antracitového a bílého polyuretanu.
Opce:
Sloupky, kulatá základna a trnož v chrómu. U trnože v chromovém provedení bez ochranné lišty. Kulatá základna s plstěnými
klouzáky.
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