
FARNE
Informacja o produkcie

KORPUS : Stelaż metalowy; Płyta wiórowa; Płyta pilśniowa; Sklejka;
SIEDZENIE : Sprężyny faliste; Pianka HR 44kg/m3; Owata;
OPARCIE : Pianka HR 30kg/m3; Owata;
STOPKI : Metal; Drewno; 

1 Stelaż metalowy
2 Pianka HR 30kg/m3
3 Sprężyna falista
4 Pianka HR 44kg/m3



Fotele obrotowe mają swój indywidualny charakter, swój design oraz swoje wymiary

Rodzaj tapicerowania: tapicerowany na stałe z luźną optyką; zmiany i mocniejsze zamarszczenia
są typowe dla produktu. 

Warianty tapicerowania
1. całość tkanina 
2. całość skóra 
3. warianty wykonań za dopłatą: 
A8 : siedzisko + oparcie + wewnętrzna strona podłokietnika w tkaninie (1); plecy z tyłu +
zewnętrzna strona podłokietnika w drugiej tkaninie lub skórze (2) 
A10 : plecy z tyłu + zewnętrzna strona podłokietnika w tkaninie (1); siedzisko + oparcie +
wewnętrzna strona podłokietnika w drugiej tkaninie lub skórze (2) 

Istnieje możliwość - za dodatkową opłatą - dla wariantów A8/A10, aby stworzyć kombinację
dwóch kolorów tkaniny lub dwóch kolorów skóry. Warunkiem jest, że 2 kolory są z tego samego
rodzaju skóry. 
Pozycja 1 określa kategorię cenową, pozycja 2 to wariant za dodatkową opłatą. Zobacz szkic
poniżej.

Rodzaje foteli
Manualny fotel obrotowy + sprężyna gazowa - poprzez dźwignię uwalnia się funkcję relaksu,
oparcie wychyla się do tyłu, bez podnóżka. Do tej wersji zalecany jest odpowiedni hocker zgodnie
z cennikiem. Zagłówek nie jest regulowany. 



Fotel obrotowy 2M - funkcja relaksu uwalniana jest za pomocą sterowników, oparcie wychyla się
do tyłu, podnóżek sterowany jest osobno. Zagłówek nie jest regulowany. 

Opcje za dopłatą:
- manualna lordoza (manualna pompka do nadmuchiwanego podparcia lędźw) 
- elektryczna lordoza (elektryczna pompka do nadmuchiwanego podparcia lędźw, możliwa
wyłącznie dla 2M) 

Opcje Wellness
- Pompka elektryczna do nadmuchiwanego podparcia lędźw, w tym zasilacz; panel sterowania ze
stali nierdzewnej, opcjonalna elektryczna pompa lędźwiowa z akumulatorem. 
- Ogrzewanie siedzenia z 3 poziomami ogrzewania, w tym zasilacz; panel sterowania wykonany
ze stali nierdzewnej z podświetlanym przełącznikiem. Ogrzewanie siedzenia wellness kończy się
automatycznie po +/- 60 minutach. 

Dla opcji wellness przewidziany jest dodatkowy transformator. Opcja wellness może być
zastosowana również w fotelu manualnym (tylko ogrzewanie siedzenia). Panel sterowania
znajduje się w prawym podłokietniku (stojąc przed meblem). Opcja podgrzewanego siedziska nie
może być zasilana z akumulatora. 

Sterowniki
Sterowniki można zamówić w lewym lub prawym podłokietniku. Wyjątkiem jest wersja ręczna, w
której dźwignia jest możliwa tylko z lewej strony (patrząc z przodu mebla). 
Obrotowy fotel 2M - istnieją dwa rodzaje sterowania: standardowy przycisk lub przycisk ze
złączem USB (za dodatkową opłatą). 
Sterowanie jest dostępne w następujących kolorach: inox i czarny. Proszę zawsze wyraźnie
zapisywać na zamówieniu. W przypadku braku informacji zawsze stosuje się kolor inox. 
W wersji 2M można dodatkowo zamówić wariant AKU za dodatkową opłatą. Sygnał dźwiękowy



z akumulatora sygnalizuje niski poziom baterii. 

Stopy

Przypisane kolory konusów:  
- chrom dla stopek RVS (stal szlachetna), szczotkowanych i chrom 
- czarny dla stopek czarnych oraz drewnianych 

Dostępne kolory wybarwień drewna: patrz wzornik wybarwień drewna oraz wybarwienia
specjalne jako dąb olejowany oraz dąb bielony. 
Zagłówki są odrębnymi artykułami. 



Fotel obrotowy z siłownikiem gazowym (baza)
1 ) BAZA
D) Fotel obrotowy

2 ) ROZMIAR
S) S M) M L) L

H=106 / W=76 / L=86 H=107 / W=76 / L=90 H=110 / W=76 / L=90

3 ) MECHANIZM
G) Siłownik
gazowy

2) Funkcja relax z 2
silnikami *Dopłata

4 ) STEROWANIE
M) Manualne L) Sterownik

elektroniczny z
lewej strony (2M)

R) Sterownik
elektroniczny z
prawej strony (2M)

DRUK_KNOP - W cenie
DRUK_KNOP & USB - Dopłata.*
DRUK_KNOP schwarz - W cenie

DRUK_KNOP & USB schwarz - Dopłata.*
AKU 1 - Dopłata.*

DRUK_KNOP - W cenie
DRUK_KNOP & USB - Dopłata.*
DRUK_KNOP schwarz - W cenie

DRUK_KNOP & USB schwarz - Dopłata.*
AKU 1 - Dopłata.*

5 ) LORDOZA
-) Bez lordozy P) Lordoza

manualna *Dopłata
E) Lordoza
elektryczna (2M)
*Dopłata



6 ) PODGRZEWANE SIEDZENIE
-) Bez
podgrzewania
siedzenia

V) Podgrzewane
siedzenie *Dopłata

Hocker obrotowy
1 ) BAZA
H) Hocker
obrotowy

2 ) ROZMIAR
S) S M) M L) L

H=38 / W=52 / L=52 H=41 / W=52 / L=52 H=44 / W=52 / L=52

Zagłówek
1 ) BAZA
K) Zagłówek

H=16 / W=35 / L=6


