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STOL Z ROKONASLONI - 1/S1/B

STOL - za stanovalce z ročnimi opirali
Oblazinjen z ročnimi opirali, ogrodje lamelirana bukev natur, nakladalen. 
Oblazinjen mora biti s pralnim materialom, ki ni občutljiv na kemikalije in 
vodo ( kot model Polka, tip 30-15/1M, proizvajalca Piaval, ali podobno)
Naslon in sedalo oblazinjeno s tkanino, ki je obdelano tako, da je možno  
mokro čiščenje, ustreza standardom DIN 4102 B2, DIN EN 1021 / 1U2, 
DIN 53438, DIN75200, kot alcantara ali podobno.Naslon je z lesenim 
okvirjem oblikovan tako, da ima ročaj za lažje prestavljane. 
Vzorec tapeciranja predložiti v potrditev projektantu in investitorju.
Barva se določi po barvni študiji.

PISARNIŠKI STOL ZA ZAPOSLENE IN KONFERENČNO SOBO - 1/V1

Stol vrtiljak za pisarniško delo : 
( kot npr. model Urban Plus, podjetja Integra, ali podobno )
- Ergonomsko oblikovano hrbtišče. Stol mora omogočati nastavitve 
položaja sedišča, višino naslona, nastavitev položaja rokonaslonov 
3D po višini. Oblazinjenje: sedišče v renno, barva po izboru hrbtišče v mrežico, 
barva po izboru. Kromirano podnožje. Gumi kolesa. Sinhrono nastavitev sedišča.
Nastavljivo sedišče po višini. Nastavljivo hrbtišče po višini in naklonu, 
tračni mehanizem. Plinski dvižnik. Po višini nastavljiva ročna opirala, 
3D nastavitve

STOLI V KAPELI - 1/S1/A

STOL - za stanovalce brez ročnih opiral 

Oblazinjen brez ročnih opiral, ogrodje lamelirana bukev natur, nakladalen. 
Oblazinjen mora biti s pralnim materialom, ki ni občutljiv na kemikalije in 
vodo ( kot model Polka, tip 30-15/1M, proizvajalca Piaval, ali podobno)
Naslon in sedalo oblazinjeno s tkanino, ki je obdelano tako, da je možno  
mokro čiščenje, ustreza standardom DIN 4102 B2, DIN EN 1021 / 1U2, 
DIN 53438, DIN75200, kot alcantara ali podobno.Naslon je z lesenim 
okvirjem oblikovan tako, da ima ročaj za lažje prestavljane. 
Vzorec tapeciranja predložiti v potrditev projektantu in investitorju.
Barva se določi po barvni študiji.
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V/Š = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2016
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MERE KONTROLIRATI NA MESTU SAMEM!
V PRIMERU VEČJIH ODSTOPANJ POTREBNO OBVESTITI OVP.
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