
PORTO

Καθίσματα συνεργασίας PORTO με μπράτσα και 
ξεχωριστή έδρα - πλάτη. Διαθέτει μεταλλικό σκελετό 
σε σχήμα S σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ή 
επιχρωμιωμένο. Παράλληλα, μπορείτε να επιλέξετε 
από την μεγάλη γκάμα υφασμάτων, δερματίνης και 
δερμάτων που προσφέρουμε για να φτιάξετε το 
περιβάλλον εργασίας της αρεσκείας σας.
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Visitor chairs of the PORTO series, with armrests and a 
separate seat and back of an ergonomic design. 
The chair has a steel frame in an S shape either chromed 
or painted in a wide variety of colours. A wide variety of fabrics, 
technical leather and real leather is available in order for you 
to create your business environment of your choice.
For the backrest you can choose 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με την τακτική της συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων μας,
οι προδιαγραφές (σχεδιασμός, διαστάσεις, φινιρίσματα) μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΝΟΤΕ: Due to our policy of continuous product developmentand improvement we reserve
the right to change the specifications (design, dimensions, finishes) without prior notice.
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Η πλάτη είναι διαθέσιμη και με επένδυση δίχτυ.
Τhe backrest is available with mesh upholstery too.
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