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Promesa krzesła audytoryjne

Promesa Classic ławka
Ławka modelu Classic to klasyczna ławka konferencyjna o estetycznym
wyglądzie i bardzo wytrzymałej, spawanej konstrukcji. Ławki Classic są
dostępne bez podłokietników lub z podłokietnikami. Poszczególne ławki
można łączyć ze sobą w zestawy do 18 miejsc. Podłokietniki w ławkach
mogą być typu “półpętelka”, lub “pętelka”. Możemy użyć dowolnego rodzaju
i koloru tkaniny oraz dowolnego koloru ramy, zgodnego z naszą ofertą
(s. 8-12). Tył oparcia może być plastikowy lub tapicerowany. Ceny w poniższej
tabeli dotyczą jednego miejsca w ławce bez podłokietników w ramie koloru
czarnego (RAL 9005). Liczba podłokietników w ławce jest o jeden większa niż
liczba miejsc. Możliwe jest zastosowanie półki pod siedziskiem.
W ofercie dostępne są dwie szerokości modułowe pojedynczego siedzenia w
ławce (szerokość pomiędzy środkami sąsiednich podłokietników)
- Wąskie
(530 mm)
- ławki 2, 3, 4, 5 i 6 osobowe;
- Szerokie
(580 mm)
- ławki 2, 3, 4, 5 osobowe;
Wysokość ławki - 820 mm. Głębokość ławki - 600 mm.
Całkowita szerokość ławki:
2 osobowa 			
3 osobowa 			
4 osobowa 			
5 osobowa 			

Wąskiej (530mm)
1110 mm 		
1640 mm 		
2170 mm 		
2700 mm 		

Szerokiej (580mm)
1210 mm
1790 mm
2370 mm
2950 mm

Ławka

Tkanina “Suedine”

Tkanina “Sunrise”

Classic bez podł. z plastikowym tyłem (wąska 530mm)

84 pln

96 pln

Classic bez podł. z plastikowym tyłem (szeroka 580mm)

90 pln

102 pln

Classic bez podł. z tapicerowanym tyłem (wąska 530mm)

102 pln

122 pln

Classic bez podł. z tapicerowanym tyłem (szeroka 580mm)

108 pln

128 pln

Opis opcji dodatkowej

Nazwa w formularzu

Cena

Podłokietnik “półpętelka” wraz z nakładką drewnianą (1 sztuka)

Półpętelka

18 pln

Podłokietnik “pętelka” wraz z nakładką drewnianą

Pętelka

29 pln

Półka pod siedziskiem

Półka

10 pln

Stolik montowany do podłokietnika

Stolik

53 pln

Rama kolorowa

Kolor ramy

6 pln

Rama chromowana

Kolor ramy

65 pln

Składane siedzisko

Klapane

64 pln

(1 sztuka)

* Powyższe ceny są cenami netto.
www.pwpromesa.pl/chairs
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Promesa Classic ławka (przykłady)

Promesa Classic ławka wąska (530mm) bez podłokietników z półką i tapicerowanym tyłem.

Promesa Classic ławka szeroka (580mm) z podłokietnikiem typu półpętelka z półką i tapicerowanym tyłem.

Promesa Classic ławka szeroka (580mm) z podłokietnikiem typu pętelka z półką i tapicerowanym tyłem.

www.pwpromesa.pl/chairs
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Promesa Classic krzesło pojedyncze
Krzesło pojedyncze modelu Classic to klasyczne krzesło konferencyjne o estetycznym
wyglądzie i wytrzymałej spawanej konstrukcji. Krzesła Classic są dostępne bez
podłokietników lub z podłokietnikami. Możemy użyć dowolnego typu i koloru tkaniny
oraz dowolnego koloru ramy, zgodnego z naszą ofertą (str. 8 - 12). Tył oparcia może
być plastikowy lub tapicerowany. Ceny w poniższej tabeli dotyczą jednego krzesła bez
podłokietników w ramie koloru czarnego (RAL 9005). Możliwe jest zastosowanie półki pod
siedziskiem.
W ofercie dostępne są dwie szerokości modułowe pojedynczego krzesła. Szerokość
modułowa to odległość między środkami podłokietników. Szerokość całkowita jest o 5cm
większa.
			
Szerokość modułowa		
Wysokość		
Głębokość
- Wąskie 		
530 mm			
820 mm		
600 mm
- Szerokie		
580 mm			
820 mm		
600 mm
Możliwe jest również łatwe składowanie tych krzeseł (sztaplowanie).
Krzesła te można łączyć w rzędy za pomocą łączników plastikowych lub metalowych.

Krzesło pojedyncze

Tkanina “Suedine”

Tkanina “Sunrise”

Classic bez podł. z plastikowym tyłem (wąskie 530mm)

67 pln

80 pln

Classic bez podł. z tapicerowanym tyłem (wąskie 530mm)

84 pln

105 pln

Classic bez podł. z plastikowym tyłem (szerokie 580mm)

73 pln

86 pln

Classic bez podł. z tapicerowanym tyłem (szerokie 580mm)

90 pln

110 pln

Opis opcji dodatkowej

Nazwa w formularzu

Cena

Dwa podłokietniki do krzesła pojedyńczego wraz
z nakładkami drewnianymi (komplet)

Podłokietniki

30 pln

Półka pod siedziskiem

Półka

18 pln

Łącznik plastikowy

Łącznik plast.

6 pln

Łącznik metalowy

Łącznik metal.

17 pln

Stolik montowany do podłokietnika

Stolik

53 pln

Rama kolorowa

Kolor ramy

6 pln

Rama chromowana

Kolor ramy

65 pln

* Powyższe ceny są cenami netto.
www.pwpromesa.pl/chairs
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Promesa Classic krzesło pojedyncze (przykłady)

Promesa Classic krzesło pojedyncze wąskie (530mm) bez podłokietników i bez półki z tapicerowanym tyłem.

Promesa Classic krzesło pojedyncze wąskie (530mm) z podłokietnikami, półką i tapicerowanym tyłem.

Łącznik krzeseł pojedynczych plastikowy i metalowy.

www.pwpromesa.pl/chairs
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Promesa Classic krzesło pojedyncze (rysunki techniczne)
3

Promesa Classic krzesło pojedyncze wąskie (530mm) bez podłokietników.

3

Promesa Classic krzesło pojedyncze wąskie (530mm) z podłokietnikami.

580

Promesa Classic krzesło pojedyncze szerokie (580mm) z podłokietnikami.

www.pwpromesa.pl/chairs
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Promesa Styl
Stylowe krzesło, spawane, malowane proszkowo lub chromowane. Model ten
dostępny jest tylko z podłokietnikami. Występuje jako krzesło pojedyncze lub
ławka. Możemy użyć dowolnego rodzaju i koloru tapicerki oraz dowolnego
koloru ramy, zgodnego z naszą ofertą (s. 8 - 12). Tył oparcia może być
plastikowy lub tapicerowany. Ceny w poniższej tabeli dotyczą pojedyńczego
krzesła lub jednego miejsca w ławce o ramie w kolorze czarnym (RAL 9005).
Możliwe jest zastosowanie półki pod siedziskiem. Dla pojedynczych krzeseł
dostępne są metalowe łączniki.

Opis

Tkanina “Suedine”

Tkanina “Sunrise”

Krzesło pojedyncze Styl z plastikowym tyłem

178 pln

200 pln

Krzesło pojedyncze Styl z tapicerowanym tyłem

205 pln

245 pln

Ławka Styl z plastikowym tyłem

178 pln

200 pln

Ławka Styl z tapicerowanym tyłem

205 pln

245 pln

Opis opcji dodatkowej

Nazwa w formularzu

Krzesło pojedyncze

Ławka

Półka pod siedziskiem

Półka

18 pln

10 pln

Łącznik metalowy

Łącznik metal.

17 pln

Rama kolorowa

Kolor ramy

6 pln

6 pln

Rama chromowana

Kolor ramy

65 pln

65 pln

* Powyższe ceny są cenami netto.
www.pwpromesa.pl/chairs
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Promesa Nord
Nowoczesne krzesło, spawane, malowane proszkowo lub chromowane. Model
ten dostępny jest tylko z podłokietnikami. Występuje jako krzesło pojedyncze
lub ławka. Możemy użyć dowolnego rodzaju i koloru tapicerki oraz dowolnego
koloru ramy, zgodnego z naszą ofertą (s. 8 - 12). Tył oparcia może być
plastikowy lub tapicerowany. Ceny w poniższej tabeli dotyczą pojedynczego
krzesła lub jednego miejsca w ławce o ramie w kolorze czarnym (RAL 9005).
Możliwe jest zastosowanie półki pod siedziskiem. Dla pojedynczych krzeseł
dostępne są metalowe łączniki.

Opis

Tkanina “Suedine”

Tkanina “Sunrise”

Krzesło pojedyncze Nord z plastikowym tyłem

186 pln

210 pln

Krzesło pojedyncze Nord z tapicerowanym tyłem

210 pln

250 pln

Ławka Nord plastikowym tyłem

186 pln

210 pln

Ławka Nord z tapicerowanym tyłem

210 pln

250 pln

Opis opcji dodatkowej

Nazwa w formularzu

Krzesło pojedyncze

Ławka

Półka pod siedziskiem

Półka

18 pln

10 pln

Łącznik plastikowy

Łącznik plast.

6 pln

Łącznik metalowy

Łącznik metal.

17 pln

Stolik montowany do podłokietnika

Stolik

53 pln

53 pln

Rama kolorowa

Kolor ramy

6 pln

6 pln

Rama chromowana

Kolor ramy

65 pln

65 pln

* Powyższe ceny są cenami netto.
www.pwpromesa.pl/chairs
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Nasze standardy
Na tej stronie znajdują się palety podstawowych kolorów ram, plastikowych
tyłów, nakładek drewnianych na podłokietniki oraz półek pod siedziska.
Standardowym kolorem ramy jest RAL 9005 (czarny).

Podstawowe kolory ram

RAL 1015

RAL 5009

RAL 6011

RAL 8016

RAL 7042

RAL 7043

RAL 9005

RAL 9006

RAL 7042

RAL 7043

RAL 9005

Olcha

Orzech

Podstawowe kolory plastikowych tyłów

RAL 1015

Podstawowe kolory nakładek drewnianych

Buk
Półka do ławki

www.pwpromesa.pl/chairs

Dąb

Półka do krzesła pojedynczego
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Nasze standardy
Na tej stronie znajdują się dane techniczne tapicerki, oraz przykład ramy typu
srebrzysty metalik. Aby uzyskać więcej informacji lub spotkać się z nami,
skorzystaj z danych na ostatniej stronie katalogu.

Certyfikaty ogniowe

Nasze krzesła są dopuszczone do
użytku w obiektach publicznych.
Posiadamy certyfikaty dla całej
Unii Europejskiej, oraz specjalną
certyfikację dla Wiel-kiej Brytanii
(norma BS), oraz dla Francji (normy
NF/M3)

Tkanina - Suedine 190 g/m2

Tkanina - Sunrise 570 g/m2

100% poliester, 39 kolorów
ścieralność ponad 45 000 cykli

100% poliester, 19 kolorów
ścieralność 90 000 cykli

Dane techniczne tapicerki

Pianka siedziska: 			

gęstość - 30 kg/m3

grubość - 5 cm

Pianka oparcia: 			

gęstość - 25 kg/m3

grubość - 4 cm

Norma ogniowa pianki: 		

BS 5852

Normy ogniowe tkaniny: 		

BS 7176; AM18 (M3, NF D 60-013), PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2

Ścieralność tkaniny: 		

www.pwpromesa.pl/chairs

PN-EN ISO 12947-2 + AC:2006 + PN-EN 14465+A1:2007
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Dostępne kolory tkaniny Suedine

www.pwpromesa.pl/chairs
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Dostępne kolory tkaniny Suedine

www.pwpromesa.pl/chairs
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Dostępne kolory tkaniny Sunrise

www.pwpromesa.pl/chairs
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Części zamienne
Jako producent krzeseł oferujemy również ich serwis. Ponieważ oferowana przez
nas konstrukcja jest bardzo wytrzymała po wielu latach użytkowania może zajść
potrzeba wymiany elementów tapicerowanych lub nakładek drewnianych na
podłokietnik. Poniżej podajemy ceny części zamiennych do krzeseł.

Nakładki drewniane

Elementy tapicerowane

Tkanina “Suedine”

Tkanina “Sunrise”

Oparcie Classic z plastikowym tyłem

29 pln

36 pln

Oparcie Classic z tapicerowanym tyłem

45 pln

60 pln

Siedzisko Classic

23 pln

31 pln

Oparcie Style/Nord z plastikowym tyłem

26 pln

35 pln

Oparcie Style/Nord z tapicerowanym tyłem

43 pln

58 pln

Siedzisko Style/Nord

34 pln

45 pln

Nakładki drewniane

Nakładka drewniana do Classic

10 pln

Nakładka drewniana do Styl

27 pln

Nakładka drewniana do Nord

25 pln

Półki

Krzesło pojedyncze

Ławka

Półka pod siedzisko dla Classic

18 pln

10 pln

Półka pod siedzisko dla Nord i Styl

18 pln

10 pln

* Powyższe ceny są cenami netto.
www.pwpromesa.pl/chairs
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Dodatkowe usługi
Polecamy również inne usługi, świadczone przez Promesę, np.:
- Tapicerowanie nowych i używanych krzeseł wybraną przez Klienta tkaniną.
- Malowanie proszkowe i regeneracja używanych stelaży.
- Spawanie uszkodzonych stelaży krzeseł.
Jako bezpośredni producent krzeseł posiadamy odpowiednie zaplecze
potrzebne do realizacji wymienionych procesów technologicznych.
Cechuje nas indywidualne podejście do zamówień i wymagań Klienta. Biorąc
pod uwagę różnorodność zleceń, wyceny przygotowywane są w zależności od
specyfiki zamówienia.

Poniżej kilka zdjęć z naszego warsztatu.

www.pwpromesa.pl/chairs
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Usługi tapicerowania
Chcąc zaspokoić potrzeby naszych Klientów, oferujemy usługę tapicerowania
krzeseł zarówno naszej produkcji, jak również innych producentów.
W ofercie Promesa znajduje się szeroka gama materiałów wykończeniowych
oraz wypełnień piankowych o różnej grubości i gęstości.
Na życzenie Klienta, usługa tapicerowania może zostać poprzedzona
usunięciem starej tapicerki.
Wycena usługi tapicerowania krzeseł innych producentów sporządzana jest
na podstawie oględzin przedmiotu oraz określeniu pozostałych parametrów
usługi.

Usługi tapicerowania

Tkanina “Suedine”

Tkanina “Sunrise”

Komplet Classic z plastikowym tyłem

35 pln

44 pln

Komplet Classic z tapicerowanym tyłem

46 pln

64 pln

* Powyższe ceny są cenami netto.
www.pwpromesa.pl/chairs
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Opcje transportu
Nasza firma oferuje możliwość transportu zamówionych krzeseł do wskazanej
przez Klienta lokalizacji.
Cennik usługi transportu krzeseł uwarunkowany jest wielkością zamówienia,
tj.:
- do 120* miejsc - 1.60zł**/km- mała ciężarówka
- do 250 miejsc - 1.80zł/km - duża ciężarówka
- do 500 miejsc - 1.90zł/km - duża ciężarówka z przyczepą
*Liczba miejsc jest zależna od rodzaju i szerokości krzeseł oraz obecności
podłokietników.
**Podane kwoty są kwotami netto.
Długość trasy należy obliczać z uwzględnieniem drogi powrotnej.
Możliwy jest również odbiór własny.
Poniżej kilka zdjęć z naszego taboru.

www.pwpromesa.pl/chairs
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Realizacja zamówień
Termin płatności - 21 dni.
Termin realizacji z dostawą - 6 tygodni.
Na nasze krzesła udzielamy 24 miesięcznej gwarancji.
Istnieje możliwość negocjowania rabatów uwarunkowanych jednym
kolorem ramy:
- 250 miejsc - 3%
- 500 miejsc - 5%

www.pwpromesa.pl/chairs
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Wybrane realizacje
Na kolejnych 5 stronach znajdują się wybrane realizacje Sal Zgromadzeń i Sal
Królestwa, mogące posłużyć jako inspiracje przy wyborze koloru lub projektowaniu ustawienia krzeseł na sali.

Sala Zgromadzeń w Warszawie (Polska)

Sala Zgromadzeń w Sosnowcu (Polska)

www.pwpromesa.pl/chairs
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Wybrane realizacje

Sala Zgromadzeń w Szczecinie (Polska)

Sala Królestwa w Kozani (Grecja)

www.pwpromesa.pl/chairs
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Wybrane realizacje

Sala Królestwa w Londynie (Wielka Brytania)

Sala Królestwa we Wiedniu (Austria)

www.pwpromesa.pl/chairs
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Wybrane realizacje

Sala Królestwa w Novo Mesto (Słowenia)

Sala Królestwa w Tesalonikach (Grecja)

www.pwpromesa.pl/chairs
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Wybrane realizacje

Sala Królestwa, Siilinjärvi (Finlandia)

Sala Królestwa, Berlin, Niemcy

www.pwpromesa.pl/chairs
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Zeskanuj by dodać wizytówkę
PW PROMESA Marek Gwiazda
Goląsza Dolna 5
42-504 Będzin 4
tel./fax +48 32-360-15-44
kom. +48 515-441-550
www.pwpromesa.pl/chairs
e-mail: chairs@pwpromesa.pl
NIP PL 629-178-39-02
Numer konta. ING Bank Śląski 30 1050 1227 1000 0091 4496 9418

