
קטלוג 2019

קיסר תעשיות ושיווק בע״מ
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ANSI/BIFMA כסאות עובדים עם מנגנון שליטה על הגב וידיות מתכווננות עם תקני

101135 | ידיות מתכוונות100005 | ידיות מתכוונות

100079 | ידיות מתכוונות

100119 | ללא ידיות

200197 | ידיות מתכוונות

100165 | ללא ידיות

נובו

כסאות עובד

ארכדיה

ממפיס

לונה

שרטט

ורטיגו
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ANSI/BIFMA כסאות עובדים עם מנגנון שליטה על הגב וידיות מתכווננות עם תקני

200193 | ידיות מתכוונות

100185 | ידיות מתכוונות

אלונה

טופ

200007 | ידיות מתכוונות

אלון

3



כסאות עובד בכיר

 201113 | ריפוד רשת200111 | ידיות מתכווננות
ריפוד גב רשת מושב בד

300005 | ידיות קבועות  300185 | ריפוד רשת
ריפוד גב רשת מושב בד

טכנו

קונקורדסמארט ליין

אוסלו

ANSI/BIFMA כסאות עובדים עם מנגנון שליטה סינכרוני וידיות מתכווננות עם תקני
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300313 | ריפוד רשת

 300313 | ריפוד רשת200010 | ידיות מתכווננות
ריפוד גב רשת מושב בד

קוואדרו

ארגוטקטון מרופד

ANSI/BIFMA כסאות עובדים עם מנגנון שליטה סינכרוני וידיות מתכווננות עם תקני

גב רשת, מושב בד

וורק
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כסאות מנהלים

500506 | ריפוד דמוי עור שחור\ חום

500409 | ידיות קבועות

בסנו

מילאנו

500406 | ידיות קבועות

וורונה

300052 | עם משענת ראש
300050 | ללא משענת ראש

ניופורט

300500 | ידיות מתכוונות
300513 | ידיות ניקל סגורות

רומא

ANSI/BIFMA כסאות מנהלים עם מנגנון שליטה סינכרוני ומושב החלקה וידיות מתכווננות עם תקני
6



כורסאות ישיבות

 400000 | ידיות קבועות
400016 | מגלש

דלתא

 400028 | ריפוד דמוי עור 
400040 | ריפוד עור 

אומגה גבוה

 500508 | ריפוד רשת
 500519 | ריפוד דמוי עור
500608 | רשת גב גבוה

פיונה

 400020 | ריפוד דמוי עור 
 400004 | ריפוד עור 
400046 | מגלש דמוי עור

אומגה

ANSI/BIFMA כורסאות ישיבות עם מנגנון הטייה וידיות קבועות עם תקני
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כסאות אורחים

000000 | ללא ידיות

 300090 | ארבע רגלים
300190 | עם גלגלים

 000000 | ללא ידיות
 000000 | עם ידיות
 190201 | ידית סטודנט אנטי פניק
190221 | ידית סטודנט צירים

000000 | עם ידיות

500072 | עם מדף סטודנט  500204 | שחור
500202 | לבן

רילאקס

ג׳ים

מירי

ג׳ים עם ידיות

טוסקה פלסטיק

ג׳וי
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500049 | ללא ידיות
500049 | עם ידיות

 500032 | ללא ידיות
500132 | עם ידיות

500040 | ללא ידיות
500045 | עם ידיות

500141 | ללא ידיות
500145 | עם ידיות

500349 | ללא ידיות
 500149 | עם ידיות
מדף סטודנט

500028 | ללא ידיות
500128 | עם ידיות

טוסקה מרופד

לוגן רשת

טורנדות מרופדטורנדות פלסטיק

לוגן מרופד

לוגן פלסטיק
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 דו מושבי
 תלת מושבי
 ארבעה מושבים

ספסל טוסקה פלסטיק

 דו מושבי
 תלת מושבי
 ארבעה מושבים

ספסל טורנדות פלסטיק

ספסלים

תוספת לריפוד דמוי עור צבעוני לכל מושב - 50 ₪

 דו מושבי
 תלת מושבי
 ארבעה מושבים

ספסל טוסקה מרופד

 דו מושבי
 תלת מושבי
 ארבעה מושבים

ספסל טורנדות מרופד
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 700032 | חד מושבי
 700034 | דו מושבי
700036 | תלת מושבי

פגסוס

700016 | חד מושבי

גודו

 700026 | חד מושבי
 700028 | דו מושבי
 700030 | תלת מושבי

רונדו

מערכות ישיבה

11



בע"מ ושיווק  תעשיות   קיסר 
 מפעל:  אזור התעשיה אחוזם 77 ד.נ לכיש
 אולם תצוגה:  ז׳בוטינסקי 110 פתח-תקווה
054-9274007 הוד  טל  שיווק:  מנהל 
טל: 03-6810966 פקס: 03-6810945

www.keisar-chairs.com
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