VERIS VERIS NET

VERIS VERIS NET
Design: PDT

5 LAT GWARANCJI

VERIS
VERIS 10SFL CZARNY P48PU

VERIS 111SFL CHROM P54PU

VERIS 10SFL CHROM P51PU

VERIS NET
VERIS NET 101SFL CHROM P48PU

VERIS NET 111SFL CHROM P51PU

VERIS NET 100SFL CZARNY P48PU

Funkcja dodatkowego odchylenia
oparcia (dotyczy tylko modelu Veris)
Additional tilt of the backrest
(only in Veris models)

Przycisk regulacji wysokości oparcia
(dotyczy tylko modeli Veris)
Button of backrest height adjustment
(applies only to model Veris)

Regulacja synchronicznego odchylania
siedziska z oparciem. Dodatkowe
pochylenie siedziska i oparcia (kąt ujemny)
Synchronous adjustment of the tilt angle of the
seat and the backrest. Additional tilt of seat
and backrest (negative angle)

Przycisk w podłokietnikach P48PU, P54PU oraz P51PU
uwalnia blokadę regulacji wysokości podłokietnika
Height adjustment of P48PU, P54PU and P51PU
armrests with help of the button

Regulacja podłokietnika na boki
(dotyczy podłokietników P48PU i P51PU)
Armrest span adjustment
(applies to amrests P48PU and P51PU)

Wygodna regulacja siły
odchylania oparcia
Comfortable tilt force adjustment

Regulacja wysokości siedziska
Seat height adjustment.

Polecane krzesło konferencyjne: BIT
Conference chair recommended: BIT

VERIS 11SFL CZARNY P54PU

VERIS 101SFL CHROM P51PU

VERIS 10SFL CZARNY P48PU

regulacja głębokości
podparcia lędźwiowego
lumbar support
depth adjustment

VERIS NET 101SFL CZARNY P48PU

VERIS NET 101SFL CHROM P48PU

VERIS NET 100SFL CZARNY P48PU

dodatkowe pochylenie przedniej części siedziska
additional tilt of the front side of seat

regulacja głębokości siedziska
seat depth adjustment

regulowane podparcie lędźwiowe
adjustable lumbar support

Polecane krzesło konferencyjne: BIT
Conference chair recommended: BIT

VERIS NET 111SFL CHROM P51PU

Regulacja zagłówka
Headrest adjustment

VERIS 10/101SFL
18,0 kg netto
22,5 kg brutto

510

540

P48PU 160 - 260
P51PU 160 - 260
P54PU 150 - 230

570 - 630

440

420 - 470

660

340

680 ( 720)

VERIS 11/111SFL

640 - 650

VERIS 11/111SFL
19,0 kg netto
24,0 kg brutto

510

540

P48PU 160 - 260
P51PU 160 - 260
P54PU 150 - 230

570 - 630

190 - 260

440

420 - 470
1080

730

730

490-600
*420 - 530

1230 - 1470

740

930

690

490 - 600
*420 - 530

1040 - 1210

VERIS 10/101SFL

650
320

680 ( 720)

590

P48PU 160 - 260
P51PU 160 - 260
P54PU 150 - 230

510
490 - 600
*420 - 530

1080 - 1180

VERIS NET 100/101SFL
16,5 kg netto
21,0 kg brutto

590

610

VERIS NET 100/101SFL

640 - 650

430 - 490

930

740

690
660

340

640 - 650

680 ( 720)

VERIS NET 110/111SFL
VERIS NET 110/111SFL
17,5 kg netto
22,5 kg brutto

590

P48PU 160 - 260
P51PU 160 - 260
P54PU 150 - 230

610

510 mm
490 - 600
*420 - 530

1260 - 1430

190 - 240

590

430 - 490
1080

730

730
650
320

680 ( 720)
Wysokość całkowita
Wartość minimum mierzona wg schematu: siedzisko i oparcie - pozycja minimum.
Wartość maksimum mierzona wg schematu: siedzisko i oparcie - pozycja maksimum.
Wysokość podłokietników mierzona od podłoża
Wartość minimum mierzona wg schematu: siedzisko i podłokietnik - pozycja minimum.
Wartość maksimum mierzona wg schematu: siedzisko i podłokietnik - pozycja maksimum.

640 - 650
Total height
Minimum dimension measured according to scheme: seat and backrest - minimum position.
Maximum dimension measured according to scheme: seat and backrest - maximum position.
Height of armrests measured from floor
Minimum dimension measured according to scheme: seat and armrest - minimum position.
Maximum dimension measured according to scheme: seat and armrest - maximum position.

VERIS

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER:

VERIS
RODZAJ OPARCIA
TYPE OF BACKREST
bez zagłówka / without headrest 10
z zagłówkiem / with headrest 11
bez zagłówka, regulacja głębokości
podparcia lędźwiowego 101
without headrest, lumbar support
depth adjustment
z zagłówkiem, regulacja głębokości
podparcia lędźwiowego
111
with headrest, lumbar support
depth adjustment
TYP MECHANIZMU
MECHANISM TYPE
regulacja wysokości siedziska, regulacja
synchronicznego odchylania oparcia / siedziska
z możliwością dostosowania sprężystości
odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego
z dodatkowymi funkcjami: wysuwu siedziska,
pochyleniem siedziska / oparcia, pochyleniem
przedniej części siedziska
adjustment of seat height, seat/backrest tilt SFL
movement synchronising mechanism with the
possibility to adjust the resilience of the backrest
to the weight of the sitting person with additional
functions: sliding seat, seat / backrest tilt, tilt
of the front side of the seat

PODŁOKIETNIKI
ARMRESTS
P48PU

podłokietnik regulowany góra-dół, nakładka obrotowa,
nakładka przód-tył, regulacja odległości od siedziska,
nakładka poliuretanowa
height and span adjustable armrest,
sliding polyurethane pad with pivot option

P51PU

podłokietnik regulowany góra-dół,
regulacja na szerokość, z nakładką PU
height and span adjustable armrest with polyurethane pad

P54PU

podłokietnik regulowany góra-dół, nakładka poliuretanowa
height adjustable armrest, polyurethane pad

KOLOR BAZY
BASE COLOUR
CZARNY – black
METALIK – metallic
CHROM – chrome

VERIS NET
ZAGŁÓWEK
HEADREST
bez zagłówka / without headrest 10

PODŁOKIETNIKI
ARMRESTS

z zagłówkiem / with headrest 11

TYP MECHANIZMU
MECHANISM TYPE
regulacja wysokości siedziska, regulacja
synchronicznego odchylania oparcia / siedziska
z możliwością dostosowania sprężystości
odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego
z dodatkowymi funkcjami: wysuwu siedziska,
pochyleniem siedziska / oparcia, pochyleniem
przedniej części siedziska SFL
adjustment of seat height, seat/backrest tilt
movement synchronising mechanism with the
possibility to adjust the resilience of the backrest
to the weight of the sitting person with additional
functions: sliding seat, seat /backrest tilt, tilt of
the front side of the seat

P48PU

Podłokietniki zawsze czarne
niezależnie od koloru stelaża.
Armrests P48PU, P51PU and P54PU
in frames: black, metallic
and chrome - always black.

VERIS NET

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER:

RODZAJ OPARCIA
TYPE OF BACKREST
bez regulacji podparcia lędźwiowego
0
without lumbar support adjustment
z regulacją podparcia lędźwiowego
with lumbar support adjustment 1

KOLOR TAPICERKI
STANDARD PROFIm
UPHOLSTERY COLOUR
PROFIm STANDARD

KOLOR TAPICERKI
STANDARD PROFIm
UPHOLSTERY COLOUR
PROFIm STANDARD

podłokietnik regulowany góra-dół, nakładka obrotowa,
nakładka przód-tył, regulacja odległości od siedziska,
nakładka poliuretanowa
height and span adjustable armrest,
sliding polyurethane pad with pivot option

P51PU

podłokietnik regulowany góra-dół,
regulacja na szerokość, z nakładką PU
height and span adjustable armrest with polyurethane pad

P54PU

podłokietnik regulowany góra-dół, nakładka poliuretanowa
height adjustable armrest, polyurethane pad

KOLOR BAZY
BASE COLOUR
CZARNY – black
METALIK – metallic
CHROM – chrome

Podłokietniki zawsze czarne
niezależnie od koloru stelaża.
Armrests P48PU, P51PU and P54PU
in frames: black, metallic
and chrome - always black.

fot.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmiany parametrów nie pogarszajacych
walorów użytkowych produktów. Kolory reprodukowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.
/

The producer reserves the right to conduct construction changes and
improvements of the products. Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture.
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