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Tapete de cadeira
#22524

Tapete de cadeira que protege o seu chão ou carpete de desgaste e rasgões

Características principais
• Evite riscar o chão, danificar as carpetes ou ter nódoas de

bebidas entornadas
• Utilização flexível em carpetes e pavimentos rígidos
• Superfície rígida resistente para mover suavemente a cadeira
• Material resistente e duradouro
• Para utilizar com qualquer cadeira de jogador ou escritório
• Tamanho: 99 x 120 cm (1,20 m2)

O que está na caixa
• Tapete de cadeira
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Spotless setup
The GXT 715 Chair Mat protects your floor from scrapes,
scratches, and spills, with a durable, spacious 1.2m² surface.

Smooth operator
A hard, wear-resistant surfaces enables your chair to move,
roll – or rock – smoothly, keeping you comfortable and in the
zone
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SIZE & WEIGHT
Total weight 3200 g Width of main product

(in mm)
990 mm

Height of main product
(in mm)

1200 mm
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