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Sokféleképpen lehet mély benyomást kelteni —
a láthatatlan dinamika abban a pillanatban mozgásba
lendül, amikor valaki egy ülésterembe lép.
A PARTNERSHIP csendes magabiztosságot sugall,
amely minden üzleti találkozó hangulatát megalapozza.
A klasszikus esztétika, a szigorú vonalak és a sima felület
a fa erezetének szépségével megnyugtatják a szemet.
Kifinomult platform prezentációkhoz vagy találkozókhoz,
beépített elektromos aljzatokkal.

There are many different ways to make an impression –
the invisible dynamics enter in motion at
the moment when someone steps into a meeting room.
PARTNERSHIP evokes quiet confidence which can serve
as a foundation of ambiance in every meeting.
The classic aesthetics, stringent lines along with the
smooth surface revealing the woodgrain are soothing
to the eye. Sophisticated platform for presentations
or meetings with the opportunity of built-in electrical
outlets. PARTNERSHIP, due to its large size
(2400 mm x 1000 mm) and central aluminium bases,
can accommodate up to 8 FLAGSHIP armchairs.

A PARTNERSHIP nagy méretének (2400 mm x 1000 mm)
és a központi alumínium asztallábainak köszönhetően
akár 8 FLAGSHIP karfás szék elhelyezésére is alkalmas.

Dimensions:
2100 × 1000 × 740 mm (L × W × H)
Weight: 44,7 kg

Méretek:
2400 × 1000 × 740 mm (H × Sz × M)
Súly: 44,7 kg
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Tanúsítványok / Certificates:
Stabilitás és biztonság / Stability and safety:
EN 12521:2016
EN 15372:2016
Felületi ellenállás / Surface resistance:
EN 12720:2009+A1:2013
SIS 83 91 17 2) or EN 15186 3)
EN 12722:2009+A1:2013
EN 12721:2009+A1:2013
NS 8061
EN ISO 105-E04:2013

Kárpitozás — Szövetek A /
Upholstery — Fabrics A

Kárpitozás — Szövetek C /
Upholstery — Fabrics C

Amerikai dió /
American walnut

Szürke szövet /
Gray fabric

Bordeaux szövet /
Bordeaux fabric

Európai tölgy /
European oak

Barna szövet /
Brown fabric

Bleu szövet /
Bleu fabric

Törtfehér /
Warm white
Barack /
Peach
Bordó /
Claret
Kék /
Blue
Zöld /
Green
Szürke /
Gray
Fekete /
Black

Forgós székvázak /
Base of swivel chairs
Polírozott alumínium /
Polished aluminum
Fekete porfestett /
Black powder coated
Fehér porfestett /
White powder coated

Szánkótalpas székvázak /
Sled base of chairs
Krómozott /
Chrome plated
Fekete porfestett /
Black powder coated

Acier szövet /
Acier fabric

Kárpitozás — Szövetek B /
Upholstery — Fabrics B

Fer szövet /
Fer fabric

Extent szövet /
Extent fabric

Anthracite szövet /
Anthracite fabric

Maturity szövet /
Maturity fabric
Memo szövet /
Memo fabric

Kárpitozás — Bőrök /
Upholstery — Leathers

Prompt szövet /
Prompt fabric

Brandy bőr /
Brandy leather

Generation szövet /
Generation fabric

Brick bőr /
Brick leather
Cognac bőr /
Cognac leather

Dönthető asztalvázak /
Base of tilting table

Lava bőr /
Lava leather

Szürke porfestett /
Gray powder coated

Navy bőr /
Navy leather

Fekete porfestett /
Black powder coated

Fekete bőr /
Black leather

Fehér porfestett /
White powder coated

Központi asztalvázak /
Base of tables
Polírozott alumínium /
Polished aluminum
Fekete porfestett /
Black powder coated

Bárszék lábtartó / Footrest of barstools: Krómozott / Chrome plated

Görgők /
Castors
Fekete /
Black
Króm /
Chrome
Fehér /
White

Szövetek A / Fabrics A: 35.000 Martindale; 100% Polyamide
Szövetek B / Fabrics B: 100.000 Martindale; 100% Poyamide
Szövetek C / Fabrics C: 100.000 Martindale; 100% Trevira CS; OEKO-TEX®; EU Ecolabel

Palást és lábak /
Shell and legs

Ezek az anyagok és a színek sztenderd választéka, testreszabott opciók kérésre elérhetők.
These are the standard range of materials and colours, customized options are availabe upon request.

ANYAGOK ÉS SZÍNOPCIÓK / MATERIALS & COLOUR OPTIONS

