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Série ACTIVE

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

315

kancelářská židle Active, ergonomicky
tvarované vysoké opěradlo, synchronní
mechanika s nastavením rozsahu pohybu +
jedinečný ergonomicky propracovaný "klouzavý"
pohyb opěradla v rámu opěradla (výborná
ergonomie sezení; systém vytváří aktivní
bederní opěrku zad) nastavení hloubky sedáku,
zadní kryt opěradla - šedý plast, rám opěradla -
černý nylon, spodní držák opěradla - hliník v
barvě N2 efekt hliník, kříž nylon černý, kolečka
velká 60 mm, plynový píst, cena bez područek

20 kg 0,39 m3

7400 7900 8120 9480 9680

316

kancelářská židle Active, ergonomicky
tvarované vysoké opěradlo, výškově
nastavitelná a naklopitelná opěrka hlavy,
synchronní mechanika s nastavením rozsahu
pohybu + jedinečný ergonomicky propracovaný
"klouzavý" pohyb opěradla v rámu opěradla
(výborná ergonomie sezení; systém vytváří
aktivní bederní opěrku zad), nastavení hloubky
sedáku, zadní kryt opěradla - šedý plast, rám
opěradla - černý nylon, spodní držák opěradla -
hliník v barvě N2 efekt hliník, kříž nylon černý,
kolečka velká 60 mm, plynový píst, cena bez
područek

20 kg 0,46 m3

8120 8640 8830 10210 10410

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-315 područky výškově a hloubkově nastavitelné, černé měkké polyuretanové
loketníky, spodní část područek - hliník v barvě N2 efekt hliník, cena za pár 1000

F80-N1 příplatek za hliníkový kříž F80-N1 černý 450

F80-N2 příplatek za hliníkový kříž F80-N2 efekt hliník 450

F80-N6 příplatek za hliníkový kříž F80-N6 leštěný 450

RM kolečka s pryží na tvrdou podlahu (bez příplatku) 0

Produktové informace Popis

MECHANIKA
ACT

Synchronní mechanika s nastavením rozsahu pohybu (5 rozsahů pohybu), nastavením tuhosti
mechaniky dle hmotnosti uživatele - ovladač je ergonomicky umístěn na boku mechaniky. Mechanika
synchronně pracuje společně s ergonomicky tvarovaným opěradlem. Opěradlo se naklápí
synchronně vůči sedáku židle, ale také se pohybuje, "klouže", v rámu opěradla nahoru a dolů. Tímto
je dosaženo aktivní bederní opěrky a opěradlo je neustále ve stejné ideální poloze vůči zádům
uživatele. Výsledkem tohoto jedinečného, ergonomicky propracovaného systému je výborná
ergonomie sezení.

ČALOUNĚNÍ
Série ACTIVE se vyrábí v textilních potazích kategorie E(kromě Dino), F, M, COM+ a kůži P.
Čalouněníopěrky hlavy: Pokud ježidle čalouněnádolátky,bude opěrka hlavy čalouněna včerné
kůži.Pokudžidle ječalouněnáv kůži,bude mítstejnoubarvukoženého čalouněnínaopěrku hlavy.

ZÁRUKA 5 let
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Série OPUS

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

395-
N6+BO

kancelářská židle, opěrák vysoký, opěrka hlavy,
synchronní mechanika TI, hliníkový držák zad-
N6, stavitelná bederní opěrka, kříž nylon černý,
kolečka 60 mm, plynový píst, cena bez
područek

21 kg 0,46 m3

9300 9620 9830 11080 11540

396-
N6+BO

kancelářská židle, opěrák vysoký, opěrka hlavy,
synchronní mechanika TI, hliníkový držák zad-
N6, stavitelná bederní opěrka, posuvný sedák,
kříž nylon černý, kolečka 60 mm, plynový píst,
cena bez područek

21 kg 0,46 m3

9520 9840 10070 11410 11790

397-
N6+BO

kancelářská židle, opěrák vysoký, opěrka hlavy,
synchronní mechanika TI s nastavením sklonu
sedáku, hliníkový držák zad-N6, stavitelná
bederní opěrka, posuvný sedák, kříž nylon
černý, kolečka
60 mm, plynový píst, cena bez područek

21 kg 0,46 m3

9800 10130 10340 11590 12050

395-
N2+BO

kancelářská židle, opěrák vysoký, opěrka hlavy,
synchronní mechanika TI, hliníkový držák zad-
N2, stavitelná bederní opěrka, kříž nylon černý,
kolečka 60 mm, plynový píst, cena bez
područek

21 kg 0,46 m3

8820 9140 9370 10710 11090

396-
N2+BO

kancelářská židle, opěrák vysoký, opěrka hlavy,
synchronní mechanika TI, hliníkový držák zad-
N2, stavitelná bederní opěrka, posuvný sedák,
kříž nylon černý, kolečka 60 mm, plynový píst,
cena bez područek

21 kg 0,46 m3

9050 9370 9580 10830 11290

397-
N2+BO

kancelářská židle, opěrák vysoký, opěrka hlavy,
synchronní mechanika TI s nastavením sklonu
sedáku, hliníkový držák zad-N2, stavitelná
bederní opěrka, posuvný sedák, kříž nylon
černý, kolečka 60 mm, plynový píst, cena bez
područek

21 kg 0,46 m3

9330 9650 9880 11220 11600
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Série OPUS

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

395-
N1+BO

kancelářská židle, opěrák vysoký, opěrka hlavy,
synchronní mechanika TI, hliníkový držák zad-
N1, stavitelná bederní opěrka, kříž nylon černý,
kolečka 60mm, plynový píst, cena bez područek

21 kg 0,46 m3

8800 9120 9310 10460 11000

396-
N1+BO

kancelářská židle, opěrák vysoký, opěrka hlavy,
synchronní mechanika TI, hliníkový držák zad-
N1, stavitelná bederní opěrka, posuvný sedák,
kříž nylon černý, kolečka 60mm, plynový píst,
cena bez područek

21 kg 0,46 m3

9030 9350 9560 10810 11270

397-
N1+BO

kancelářská židle, opěrák vysoký, opěrka hlavy,
synchronní mechanika TI s nastavením sklonu
sedáku, hliníkový držák zad-N1, stavitelná
bederní opěrka, posuvný sedák, kříž nylon
černý, kolečka 60mm, plynový píst, cena bez
područek

21 kg 0,46 m3

9310 9630 9840 11090 11550

385-
N6+BO

kancelářská židle, opěrák vysoký, synchronní
mechanika TI, hliníkový držák zad-N6, stavitelná
bederní opěrka, kříž nylon černý, kolečka
60mm, plynový píst, cena bez područek

20 kg 0,37 m3

8760 9080 9310 10650 11030

386-
N6+BO

kancelářská židle, opěrák vysoký, synchronní
mechanika TI, hliníkový držák zad-N6, stavitelná
bederní opěrka, posuvný sedák, kříž nylon
černý, kolečka 60mm, plynový píst, cena bez
područek

20 kg 0,37 m3

8980 9310 9520 10770 11230

387-
N6+BO

kancelářská židle, opěrák vysoký, synchronní
mechanika TI s nastavením sklonu sedáku,
hliníkový držák zad-N6, stavitelná bederní
opěrka, posuvný sedák, kříž nylon černý,
kolečka 60mm, plynový píst, cena bez područek

20 kg 0,37 m3

9270 9590 9800 11050 11510
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Série OPUS

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

385-
N2+BO

kancelářská židle, opěrák vysoký, synchronní
mechanika TI, hliníkový držák zad-N2, stavitelná
bederní opěrka, kříž nylon černý, kolečka
60mm, plynový píst, cena bez područek

20 kg 0,37 m3

8230 8560 8770 10020 10480

386-
N2+BO

kancelářská židle, opěrák vysoký, synchronní
mechanika TI, hliníkový držák zad-N2, stavitelná
bederní opěrka, posuvný sedák, kříž nylon
černý, kolečka univerzání 60mm, plynový píst,
cena bez područek

20 kg 0,37 m3

8450 8780 8990 10240 10700

387-
N2+BO

kancelářská židle, opěrák vysoký, synchronní
mechanika TI s nastavením sklonu sedáku,
hliníkový držák zad-N2, stavitelná bederní
opěrka, posuvný sedák, kříž nylon černý,
kolečka 60mm, plynový píst, cena bez područek

20 kg 0,37 m3

8740 9060 9290 10630 11010

385-
N1+BO

kancelářská židle, opěrák vysoký, synchronní
mechanika TI, hliníkový držák zad-N1, stavitelná
bederní opěrka, kříž nylon černý, kolečka
60mm, plynový píst, cena bez područek

20 kg 0,37 m3

8210 8540 8750 10000 10460

386-
N1+BO

kancelářská židle, opěrák vysoký, synchronní
mechanika TI, hliníkový držák zad-N1, stavitelná
bederní opěrka, posuvný sedák, kříž nylon
černý, kolečka univerzání 60mm, plynový píst,
cena bez područek

20 kg 0,37 m3

8430 8760 8970 10220 10680

387-
N1+BO

kancelářská židle, opěrák vysoký, synchronní
mechanika TI s nastavením sklonu sedáku,
hliníkový držák zad-N1, stavitelná bederní
opěrka, posuvný sedák, kříž nylon černý,
kolečka 60mm, plynový píst, cena bez područek

20 kg 0,37 m3

8720 9040 9270 10610 10990

Volitelné doplňky a
modifikace

 BR-540 područky výškově a šířkově nastavitelné, barvačerná - nylon, cena za pár 1410

 BR-550 područky nastavitelné výškově, do šířky a natočitelné do stran, s měkkou
podložkou pod ruce hloubkově nastavitelnou, nylonové černé, cena za pár 1690

 BR-550-
N6

područky nastavitelné výškově, do šířky a natočitelné do stran, s měkkou
podložkou pod ruce hloubkově nastavitelnou, kovová část těla područky
leštěný hliník N6, cena za pár

1990

BR-470-
N1

výškově nastavitelné područky s PU loketníkem nastavitelným do hloubky,
kovová část těla područky v barvě N1 černá, cena za pár 1170

BR-470-
N4

výškově nastavitelné područky s PU loketníky nastavitelnými do hloubky,
kovová část těla područky chrom N4, cena za pár 1220
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Série OPUS

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-207 područky výškově stavitelnéčerné, cena za pár, nutné objednat společně s
držákem područek D-BR 550

BR-209 područky výškově stavitelnéčerné, měkké PU loketníky, cena za pár, nutné
objednat společně s držákem područek D-BR 680

BR-209
N6

područky výškově stavitelné, hliníková část těla područky leštěná N6, měkké
PU loketníky, cena za pár, nutné objednat společně s držákem područek D-BR 1000

BR-210 područky nastavitelné výškově s 2D nastavitelnými PU loketníky, černé, cena
za pár, nutné objednat společně s držákem područek D-BR 830

D-BR držák područek 207, 209, 210 250

F50-N1 příplatek za hliníkový kříž F50-N1 černý 410

F50-N2 příplatek za hliníkový kříž F50-N2 v barvě N2 efekt hliník 560

F50-N6 příplatek za hliníkový kříž F50-N6 leštěný 600

RM kolečka s pryží na tvrdou podlahu (bez příplatku) 0

Produktové informace Popis

DRŽÁK
PODRUČEK

D-BR
U série OPUS je pro područky 207, 209, 210 nutné objednat držák područek D-BR.

MECHANIKA
TI

Mechanika TI - nadstandardně velký úhel otevření opěradla, 11 pozic a úhlů blokace opěradla,
snadné nastavení tuhosti mechaniky výsuvným ovladačem na boku sedáku v operačním dosahu
uživatele. Všechny modely židlí série Opus jsou vybaveny mechanikou TI.

ČALOUNĚNÍ Série OPUS se vyrábí v textilních potazích kategorie E, F, M, O, COM+ a kůži P.

ZÁRUKA 5 let
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Série STORM

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

550-N6-
SYS

kancelářská židle, opěrák vysoký, výškově
stavitelná opěrka hlavy,synchronní
mechanika SYS s bočním nastavením
tuhosti,posuvný sedák, hliníkový držák zad-
N6, kříž nylon černý, kolečka 60 mm, plynový
píst, cena bez područek

18 kg 0,46 m3

10310 10610 10790 11770 11970

550-N6-TI

kancelářská židle, opěrák vysoký, výškově
stavitelná opěrka hlavy, synchronní
mechanika TI,posuvný sedák, hliníkový držák
zad-N6, kříž nylon černý, kolečka 60 mm,
plynový píst, cena bez područek

20 kg 0,46 m3

12140 12450 12630 13610 13810

555-N6-TI

kancelářská židle, opěrák vysoký, výškově
stavitelná opěrka hlavy, synchronní
mechanika TI s nezávislým nastavením
sklonu sedáku,posuvný sedák, hliníkový
držák zad-N6, kříž nylon černý, kolečka 60 mm,
plynový píst, cena bez područek

20 kg 0,46 m3

12470 12780 12960 13940 14140

550-N2-
SYS

kancelářská židle, opěrák vysoký, výškově
stavitelná opěrka hlavy, synchronní
mechanika SYS s bočním nastavením
tuhosti,posuvný sedák, hliníkový držák zad-
N2, kříž nylon černý, kolečka 60 mm, plynový
píst, cena bez područek

18 kg 0,46 m3

9310 9610 9790 10770 10970

550-N2-TI

kancelářská židle, opěrák vysoký, výškově
stavitelná opěrka hlavy, synchronní
mechanika TI,posuvný sedák, hliníkový držák
zad-N2, kříž nylon černý, kolečka 60 mm,
plynový píst, cena bez područek

20 kg 0,46 m3

10600 10910 11090 12070 12270

555-N2-TI

kancelářská židle, opěrák vysoký, výškově
stavitelná opěrka hlavy, synchronní
mechanika TI s nezávislým nastavením
sklonu sedáku,posuvný sedák, hliníkový
držák zad-N2, kříž nylon černý, kolečka 60 mm,
plynový píst, cena bez područek

20 kg 0,46 m3

10940 11240 11430 12420 12620
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Série STORM

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

545-N6-
SYS

kancelářská židle, opěrák střední, synchronní
mechanika SYS s bočním nastavením
tuhosti,posuvný sedák, hliníkový držák zad-
N6, kříž nylon černý, kolečka 60 mm, plynový
píst, cena bez područek

17 kg 0,37 m3

8970 9280 9460 10440 10640

545-N6-TI

kancelářská židle, opěrák střední, synchronní
mechanika TI,posuvný sedák, hliníkový držák
zad-N6, kříž nylon černý, kolečka 60 mm,
plynový píst, cena bez područek

19 kg 0,37 m3

10800 11110 11290 12270 12470

547-N6-TI

kancelářská židle, opěrák střední, synchronní
mechanika TI s nezávislým nastavením
sklonu sedáku,posuvný sedák, hliníkový
držák zad-N6, kříž nylon černý, kolečka 60 mm,
plynový píst, cena bez područek

19 kg 0,37 m3

11140 11440 11630 12620 12820

545-N2-
SYS

kancelářská židle, opěrák střední, synchronní
mechanika SYS s bočním nastavením
tuhosti,posuvný sedák, hliníkový držák zad-
N2, kříž nylon černý, kolečka 60 mm, plynový
píst, cena bez područek

19 kg 0,37 m3

7960 8270 8450 9430 9630

545-N2-TI

kancelářská židle, opěrák střední, synchronní
mechanika TI, posuvný sedák, hliníkový držák
zad-N2, kříž nylon černý, kolečka 60 mm,
plynový píst, cena bez područek

19 kg 0,37 m3

9260 9570 9750 10730 10930

547-N2-TI

kancelářská židle, opěrák střední, synchronní
mechanika TI s nezávislým nastavením
sklonu sedáku,posuvný sedák, hliníkový
držák zad-N2, kříž nylon černý, kolečka 60 mm,
plynový píst, cena bez područek

19 kg 0,37 m3

9600 9910 10070 11040 11240

540-N6-
SYS

kancelářská židle, opěrák střední, synchronní
mechanika SYS, hliníkový držák zad-N6, kříž
nylon černý, kolečka 60 mm, plynový píst, cena
bez područek

17 kg 0,37 m3

7650 7960 8140 9120 9320

540-N2-
SYS

kancelářská židle, opěrák střední, synchronní
mechanika SYS, hliníkový držák zad-N2, kříž
nylon černý, kolečka 60 mm, plynový píst, cena
bez područek

17 kg 0,37 m3

6640 6950 7130 8110 8310
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Série STORM

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

203-KZ-
N1

kancelářská židle konferenční, opěrák
čalouněný samonosnou sítovinou, kostra
ocelová pérová  v barvě N1- černá

11 kg 0,46 m3

4930 5120 5290 6260 6460

203-KZ-
N2

kancelářská židle konferenční, opěrák
čalouněný samonosnou sítovinou, kostra
ocelová pérová  v barvě N2 - šedá

11 kg 0,46 m3

5070 5260 5430 6400 6600

203-KZ-
N4

kancelářská židle konferenční, opěrák
čalouněný samonosnou sítovinou,
chromová kostra ocelová pérová

11 kg 0,46 m3

5410 5600 5780 6740 6940

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-540 područky výškově a šířkově nastavitelné, barva černá - nylon, cena za pár 1410

BR-550
područky nastavitelné výškově, do šířky a natočitelné do stran, s měkkou
podložkou pod ruce hloubkově nastavitelnou, barva černá - nylon, cena za
pár

1690

BR-550-
N6

područky nastavitelné výškově, do šířky a natočitelné do stran, s měkkou
podložkou pod ruce hloubkově nastavitelnou, kovová část těla područky
leštěný hliník N6, cena za pár

1990

BR-236-
N1 područky výškově stavitelné černé, cena za pár (nelze použít pro model 540) 900

BR-236-
N4

područky výškově stavitelné, kovová část N4 chrom, cena za pár (nelze použít
pro model 540) 940

BR-207 područky výškově stavitelné černé, cena za pár, nutné objednat společně s
držákem područek D-BR (nelze použít pro model 540) 550

BR-209 područky výškově stavitelné černé, měkké PU loketníky, cena za pár, nutné
objednat společně s držákem područek D-BR (nelze použít pro model 540) 680

BR-209-
N6

područky výškově stavitelné, hliníková část těla područky leštěná  N6, měkké
PU loketníky, cena za pár, nutné objednat společně s držákem  područek D-BR
(nelze použít pro model 540)

1000

BR-210
područky nastavitelné výškově, s 2D nastavitelnými PU loketníky, cena za
pár, nutné objednat společně s držákem područek D-BR (nelze použít pro
model 540)

830

D-BR držák područek 207, 209, 210 250
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Série STORM

Volitelné doplňky a
modifikace

F50-N1 příplatek za hliníkový kříž F50-N1 černý 410

F50-N2 příplatek za hliníkový kříž F50-N2 v barvě N2 efekt hliník 560

F50-N6 příplatek za hliníkový kříž F50-N6 leštěný 600

BO příplatek za stavitelnou bederní opěrku 700

P příplatek za posuv sedáku k modelu 540 300

RM kolečka s pryží na tvrdou podlahu (bez příplatku) 0

RM-N4 kolečka chromová s pryží na tvrdou podlahu 700

GM kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy 100

Produktové informace Popis

MECHANIKA
TI

Mechanika TI - nadstandardně velký úhel otevření opěradla, 11 pozic a úhlů blokace opěradla,
snadné nastavení tuhosti mechaniky výsuvným ovladačem na boku sedáku v operačním dosahu
uživatele.

DRŽÁK
PODRUČEK

D-BR
U série STORM je pro područky 207, 209, 210 nutné objednat držák područek D-BR.

ČALOUNĚNÍ Série STORM se vyrábí v textilních potazích kategorie E, F, M, COM+ a kůži P.

ZÁRUKA 5 let
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Série LASER

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

697-SYS

kancelářská židle otočná, opěrák vysoký
výškově nastavitelný, výškově a úhlově
nastavitelná hlavová opěrka celočalouněná,
synchronní mechanika SYS s bočním
nastavením tuhosti opěradla, kříž nylon černý,
kolečka 60 mm, plynový píst, cena bez
područek

24 kg 0,46 m3

7450 7950 8320 10480 11180

695-SYS

kancelářská židle otočná, opěrák vysoký
výškově nastavitelný, synchornní mechanika
SYS s bočním nastavením tuhosti opěradla, kříž
nylon černý, kolečka 60 mm, plynový píst, cena
bez područek

23 kg 0,37 m3

6500 6990 7370 9580 10240

690-SYS

kancelářská židle otočná, sedák střední,
opěrák střední, výškově nastavitelný,
synchronní mechanika SYS s bočním
nastavením tuhosti opěradla, kříž nylon černý,
kolečka 60 mm, plynový píst, cena bez
područek

22 kg 0,37 m3

6440 6930 7310 9520 10180

680-K-N1

konferenční židle, kostra ocelová čtyřnohá v
barvě N1 černá, područky PU černé

12 kg 0,46 m3 1
5340 5810 6110 7930 8810

680-K-N2

konferenční židle, kostra ocelová čtyřnohá v
barvě N2 efekt hliník, područky PU černé

12 kg 0,46 m3 1
5470 5940 6250 8120 8960

680-K-N4

konferenční židle, kostra ocelová čtyřnohá N4
chrom, područky PU černé

12 kg 0,46 m3 1
6540 7010 7310 9130 10010

681-K-N1

konferenční židle, kostra ocelová čtyřnohá v
barvě N1 černá, područky z bukového dřeva v
moření V1 natural, V8 třešeň, V10 wenge

12 kg 0,46 m3 1

5450 5920 6230 8100 8940

681-K-N2

konferenční židle, kostra ocelová čtyřnohá v
barvě N2 efekt hliník, područky z bukového
dřeva v moření V1 natural, V8 třešeň, V10
wenge

12 kg 0,46 m3 1

5590 6040 6360 8230 9070

681-K-N4

konferenční židle, kostra ocelová čtyřnohá v N4
chrom, područky z bukového dřeva v moření V1
natural, V8 třešeň, V10 wenge

12 kg 0,46 m3 1

6650 7120 7420 9240 10120
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Série LASER

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

682-KZ-
N1

konferenční židle, kostra ocelová pérová v
barvě N1 černá

13 kg 0,46 m3 1
5450 5920 6230 8100 8940

682-KZ-
N2

konferenční židle, kostra ocelová pérová v barvě
N2 efekt hliník

13 kg 0,46 m3 1
5590 6040 6360 8230 9070

682-KZ-
N4

konferenční židle, kostra ocelová pérová v N4
chrom

13 kg 0,46 m3 1
6650 7120 7420 9240 10120

683-KZ-
N1

konferenční židle stohovatelná, opěrák nízký,
kostra ocelová pérová v barvě N1 černá

10 kg 0,46 m3 2
3360 3650 3930 5490 5690

683-KZ-
N2

konferenční židle stohovatelná, opěrák nízký,
kostra ocelová pérová v barvě N2 efekt hliník

10 kg 0,46 m3 2
3460 3750 4030 5590 5790

683-KZ-
N4

konferenční židle stohovatelná, opěrák nízký,
kostra ocelová pérová N4 chrom

10 kg 0,46 m3 2
3580 3870 4150 5710 5910

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-540 područky výškově a šířkově nastavitelné, barva černá - nylon, cena za pár 1410

BR-550 područky výškově, šířkově a hloubkově nastavitelné, s PU loketníkem
natočitelným do stran, barva černá - nylon, cena za pár 1690

BR-550-
N6

područky výškově, šířkově a hloubkově nastavitelné, s PU loketníkem
natočitelným do stran, spodní část područek N6 - leštěný hliník, cena za
pár

1990

BR-470-
N1

výškově nastavitelné područky s PU loketníkem nastavitelným do hloubky,
kovová část těla područky v barvě N1 černá, cena za pár 1170

BR-470-
N4

výškově nastavitelné područky s PU loketníky nastavitelnými do hloubky,
kovová část těla područky chrom N4, cena za pár 1220

BR-236-
N1 područky výškově nastavitelné černé, cena za pár 900

BR-236-
N4 područky výškově nastavitelné, kovová část N4 chrom, cena za pár 940
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Série LASER

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-207 područky výškově nastavitelné černé, cena za pár 550

BR-209 područky výškově nastavitelné černé, měkké PU loketníky, cena za pár 680

BR-209-
N6

područky výškově nastavitelné, hliníková část těla područky leštěná N6,
měkké PU loketníky, cena za pár 1000

BR-210 područky nastavitelné výškově, s 2D nastavitelnými PU loketníky, cena za
pár 830

BR-450-
N6 područky pevné, leštěný hliník, cena za pár 1000

BRD-V01 příplatek za dřevěné područky v moření V01 - natural pro modely 682-K, 682-
KZ 610

F40-N2 příplatek za hliníkový kříž F40-N2 v barvě N2 efekt hliník 450

F40-N6 příplatek za hliníkový kříž F40-N6 leštěný 450

BO příplatek za stavitelnou bederní opěrku 850

P příplatek za posuvný sedák(platí pouze pro mechaniky SY a SYS) 300

PN příplatek za posuvný sedák s funkcí individuálního nastavení náklonu (platí
pouze pro mechaniky SYS) 600

RM kolečka s pryží na tvrdou podlahu (bez příplatku) 0

GM kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy - platí pro konferenční modely 100

RM-N4 kolečka chromová s pryží na tvrdou podlahu 700

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Série LASER se vyrábí v textilních potazích kategorie E(kromě Dino), F, M, O, COM+ a kůži P.

ZÁRUKA 5 let
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Série ELEMENT

Produkt Kód Popis STYLE-
STRIP

435-SYS
kancelářská židle, výškově nastavitelná a naklopitelná opěrka hlavy, vysoký opěrák
celočalouněný látkou Style-Strip, synchronní mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti
opěradla, plynový píst, kříž nylon černý, kolečka 60 mm, cena bez područek

7580

435-SYS-
UP DOWN

kancelářská židle, výškově nastavitelná a naklopitelná opěrka hlavy, vysoký opěrák 
celočalouněný látkou Style-Strip, nastavení výšky opěráku UP DOWN, synchronní
mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti opěradla, plynový píst, kříž nylon černý,
kolečka 60 mm, cena bez područek

8230

435-AT
kancelářská židle, výškově nastavitelná a naklopitelná opěrka hlavy, vysoký opěrák
celočalouněný látkou Style-Strip, mechanika AT s automatickým nastavením tuhosti,
plynový píst, kříž nylon černý, kolečka 60 mm, cena bez područek

7780

435-AT-
UP DOWN

kancelářská židle, výškově nastavitelná a naklopitelná opěrka hlavy, vysoký opěrák
celočalouněný látkou Style-Strip,nastavení výšky opěráku UP DOWN, mechanika AT s
automatickým nastavením tuhosti, plynový píst, kříž nylon černý, kolečka 60 mm, cena bez
područek

8430

430-SYS
kancelářská židle, vysoký opěrák celočalouněný látkou Style-Strip, synchronní mechanika
SYS s bočním nastavením tuhosti opěradla, plynový píst, kříž nylon černý, kolečka 60 mm,
cena bez područek

6100

430-SYS-
UP DOWN

kancelářská židle, vysoký opěrák celočalouněný látkou Style-Strip,nastavení výšky
opěráku UP DOWN, synchronní mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti opěradla,
plynový píst, kříž nylon černý, kolečka 60 mm, cena bez područek

6750

430-AT
kancelářská židle, vysoký opěrák celočalouněný látkou Style-Strip,  mechanika AT s
automatickým nastavením tuhosti, plynový píst, kříž nylon černý, kolečka 60 mm,  cena
bez područek

6300

430-AT-
UP DOWN

kancelářská židle, vysoký opěrák celočalouněný látkou Style-Strip,nastavení výšky
opěráku UP DOWN,  mechanika AT s automatickým nastavením tuhosti, plynový píst, kříž
nylon černý, kolečka 60 mm, cena bez područek

6950

440-RA,
F30-N6

kancelářská konferenční otočná židle, opěrák  čalouněný v látce STYLE-STRIP,
plastové části černé, výškově stavitelná, leštěný 4-ramenný hliníkový kříž, kluzáky, cena
bez područek

6870

440-RA,
F40-N6

kancelářská konferenční otočná židle, opěrák  čalouněný v látce STYLE-STRIP, sedák v
látce Style, plastové části černé, výškově stavitelná,  houpací mechanika RA,leštěný 5-
ramenný hliníkový kříž, velká kolečka, cena bez područek 

6350

445
kancelářská  otočná židle, opěrák  čalouněný v látce STYLE-STRIP, sedák v látce Style,
plastové části černé, výškově stavitelná,  vysoký píst s kruhem pod nohy,nylonový kříž,
kluzáky

6770
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Série ELEMENT

Produkt Kód Popis STYLE-
STRIP

440-KZ-
N1

konferenční židle, opěrák celočalouněný  látkou Style-Strip, kostra ocelová pérová v barvě
N1 černá, područky plastové černé 5880

440-KZ-
N2

konferenční židle, opěrák celočalouněný látkou Style-Strip, kostra  ocelová pérová v barvě
N2 efekt hliník, područky plastové černé 6020

440-KZ-
N4

konferenční židle, opěrák celočalouněný látkou Style-Strip, kostra ocelová pérová N4
chrom, područky plastové černé 6360

441-KZ-
N4

konferenční židle, opěrák celočalouněný látkou Style-Strip, kostra ocelová pérová N4
chrom bez područek 5230

444-KZ-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v barvě N1 černá, polyuretanové
područky, čalouněný sedák v látce STYLE a opěrák v látce STYLE-STRIP, opěrák
střední 5420

444-KZ-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v barvě N2 efekt hliník,
polyuretanové područky, čalouněný sedák v látce STYLE a opěrák v látce STYLE-STRIP,
opěrák střední 5520

444-KZ-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v N4 chrom,polyuretanové
područky, čalouněný sedák v látce STYLE a opěrák v látce STYLE-STRIP, opěrák střední 5640

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-540 područky výškově a šířkově nastavitelné, barva černá - nylon, cena za pár 1410

BR-550 područky nastavitelné výškově, do šířky a natočitelné do stran, s měkkou
podložkou pod ruce hloubkově nastavitelnou, černá - nylon, cena za pár 1690

BR-550-
N6

područky nastavitelné výškově, do šířky a natočitelné do stran, s měkkou
podložkou pod ruce hloubkově nastavitelnou, kovová část těla područky
leštěný hliník N6, cena za pár

1990

BR-236-
N1 područky výškově stavitelné černé, cena za pár 900

BR-236-
N4 područky výškově stavitelné, kovová část N4 chrom, cena za pár 940

BR-207 područky výškově stavitelné černé, cena za pár 550
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Série ELEMENT

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-209 područky výškově stavitelné černé, měkké PU loketníky, cena za pár 680

BR-209-
N6

područky výškově stavitelné, hliníková část těla područky leštěná N6, měkké
PU loketníky, cena za pár 1000

BR-210 područky nastavitelné výškově, s 2D nastavitelnými PU loketníky, cena za pár 830

BR-450-
N6 područky pevné, leštěný hliník, cena za pár 1000

F40-N1 příplatek za hliníkový kříž F40-N1 černý 450

F40-N2 příplatek za hliníkový kříž F40-N2 v barvě N2 efekt hliník 450

F40-N6 příplatek za hliníkový kříž F40-N6 leštěný 450

BO příplatek za výškově stavitelnou bederní opěrku,  BO pouze pro opěráky
bez UP DOWN 420

BO-UP
DOWN

příplatek za vzduchovou hloubkově stavitelnou bederní opěrku, pouze pro
modely s UP DOWN 760

P příplatek za posuvný sedák (platí pro modely s mechanikou SY a SYS) 300

PN příplatek za posuvný sedák s funkcí individuálního nastavení náklonu (platí
pouze pro modely s mechanikou SYS) 600

RM kolečka s pryží na tvrdou podlahu (bez příplatku) 0

R37 kolečka, průměr 37 mm, platí pro modely s křížem F30-N6, kde kolečka
mohou nahradit standardně dodávané kluzáky 0

RM-N4 kolečka chromová s pryží na tvrdou podlahu 700

RM-DE designová kolečka s pryží, vhodná pro koberce i tvrdou podlahu 700

GM kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy - platí pro konferenční modely 100

HN příplatek za ramínko v chromovém provedení k modelu 430 750

Produktové informace Popis

MECHANIKA
AT

Židle vybavené mechanikou AT automaticky nastaví tuhost pohybu opěradla a sedáku dle hmotnosti
uživatele. Pro mechaniku AT je možné použít pouze područky BR-207, 209, 210.

ČALOUNĚNÍ Série Element  se vyrábí sedák ve látce   STYLE a opěrák v látce STYLE-STRIP

ZÁRUKA 5 let
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Série OMEGA

Produkt Kód Popis E F M COM+

295-SYS

kancelářská židle, výškově nastavitelná a naklopitelná
opěrka hlavy, vysoký opěrák celočalouněný sít.
OMEGA, synchronní mechanika SYS s bočním
nastavením tuhosti opěradla, plynový píst, kříž nylon
černý, kolečka 60 mm, cena bez područek

6140 6340 6570 7250

295-SYS-
UP DOWN

kancelářská židle, výškově nastavitelná a naklopitelná
opěrka hlavy, vysoký opěrák celočalouněný sít. OMEGA,
nastavení výšky opěráku UP DOWN,synchronní
mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti opěradla,
plynový píst, kříž nylon černý, kolečka 60 mm, cena bez
područek

6790 6990 7220 7900

295-AT

kancelářská židle, výškově nastavitelná a naklopitelná
opěrka hlavy, vysoký opěrák celočalouněný sít. OMEGA ,
mechanika AT s automatickým nastavením tuhosti,
plynový píst, kříž nylon černý, kolečka 60 mm,

6490 6690 6920 7600

295-AT-
UP DOWN

kancelářská židle, výškově nastavitelná a naklopitelná
opěrka hlavy, vysoký opěrák celočalouněný sít. OMEGA
,nastavení výšky opěráku UP DOWN, mechanika AT s
automatickým nastavením tuhosti, plynový píst, kříž nylon
černý, kolečka 60 mm,

7140 7340 7570 8250

290-SYS

kancelářská židle, vysoký opěrák celočalouněný sít.
OMEGA, synchronní mechanika SYS s bočním
nastavením tuhosti opěradla, plynový píst, kříž nylon
černý, kolečka 60 mm, cena bez područek

5040 5240 5470 6150

290-SYS-
UP DOWN

kancelářská židle, vysoký opěrák celočalouněný sít.
OMEGA,nastavení výšky opěráku UP DOWN,
synchronní mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti
opěradla, plynový píst, kříž nylon černý, kolečka 60 mm,
cena bez područek

5690 5890 6120 6800

290-AT

kancelářská židle, vysoký opěrák celočalouněný sít.
OMEGA, sedák látkou Style, mechanika AT s
automatickým nastavením tuhosti, plynový píst, kříž nylon
černý, kolečka 60 mm, cena bez područek

5390 5590 5820 6500

290-AT-
UP DOWN

kancelářská židle, vysoký opěrák celočalouněný sít.
OMEGA, nastavení výšky opěráku UP
DOWN,mechanika AT s automatickým nastavením tuhosti,
plynový píst, kříž nylon černý, kolečka 60 mm, cena bez
područek

6040 6240 6470 7150

297
kancelářská otočná židle, opěrák čalouněný v sit.Omega,
výškově stavitelná, vysoký píst s kruhem pod
nohy,nylonový kříž, kluzáky

5860 6060 6290 6950

292

kancelářská židle, vysoký opěrák - rám plastový, černý,
celočalouněný sít. OMEGA, houpací mechanika,
plynový píst, kříž nylon černý, kolečka 60 mm, cena bez
područek

4460 4650 4870 5620
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Série OMEGA

Produkt Kód Popis E F M COM+

292-BR-
KZ-N4

konferenční židle, opěrák vysoký - rám plastový, černý,
celočalouněný sít. OMEGA, kostra ocelová pérová N4
chrom, područky plastové černé

5760 5960 6190 6970

292-BR-
KZ-N2

konferenční židle, opěrák vysoký opěrák - rám plastový,
černý, celočalouněný sít. OMEGA, kostra ocelová pérová
v barvě šedé N2, područky plastové černé

5330 5530 5760 6540

292-BR-
KZ-N1

konferenční židle, opěrák vysoký opěrák - rám plastový,
černý, celočalouněný sít. OMEGA, kostra ocelová pérová
v barvěčerné N1, područky plastové černé

5280 5480 5710 6490

292-KZ-
N4

konferenční židle, opěrák vysoký opěrák - rám plastový,
černý, celočalouněný sít. OMEGA, kostra ocelová pérová
N4 chrom bez područek

4630 4830 5060 5840

292 F10
kancelářská židle, vysoký opěrák - rám plastový, černý,
celočalouněný sít. OMEGA, 4-ramenný hliníkový kříž
černý, kolečka 60 mm

5200 5400 5610 6370

293-RA,
F40-N6

kancelářská židle, vysoký opěrák - rám plastový, bílý,
celočalouněný sít. OMEGA, výškově stavitelná, houpací
hliníkov.mechanika RA,leštěný kříž F40-N6, velká kolečka,
cena bez područek

4970 5160 5380 6130

293-BR-
KZ-N4

konferenční židle, opěrák vysoký opěrák - rám plastový,
bílý, celočalouněný sít. OMEGA, kostra ocelová pérová
N4 chrom, područky plastové černé

5830 6030 6260 7040

293-BR-
KZ-N2

konferenční židle, opěrák vysoký opěrák - rám plastový,
černý, celočalouněný sít. OMEGA, kostra ocelová pérová
v barvě šedé N2, područky plastové černé

5490 5690 5920 6700

293-BR-
KZ-N1

konferenční židle, opěrák vysoký opěrák - rám plastový,
černý, celočalouněný sít. OMEGA, kostra ocelová pérová
v barvě černé N1, područky plastové černé

5350 5550 5780 6560

293-KZ-
N4

konferenční židle, opěrák vysoký opěrák - rám
plastový,bílý, celočalouněný sít. OMEGA, kostra ocelová
pérová N4 chrom bez područek

4700 4900 5130 5910
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Série OMEGA

Produkt Kód Popis E F M COM+

293 F10
kancelářská židle, vysoký opěrák - rám plastový, bílý,
celočalouněný sít. OMEGA, 4-ramenný kříž hliníkový
bílý, kolečka 60 mm

5270 5460 5680 6430

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-540 područky výškově a šířkově nastavitelné, barva černá - nylon, cena za pár 1410

BR-550 područky nastavitelné výškově, do šířky a natočitelné do stran, s měkkou
podložkou pod ruce hloubkově nastavitelnou, černá - nylon, cena za pár 1690

BR-550-
N6

područky nastavitelné výškově, do šířky a natočitelné do stran, s měkkou
podložkou pod ruce hloubkově nastavitelnou, kovová část těla područky leštěný
hliník N6, cena za pár

1990

BR-236-
N1 područky výškově stavitelné černé, cena za pár 900

BR-236-
N4 područky výškově stavitelné, kovová část N4 chrom, cena za pár 940

BR-207 područky výškově stavitelné černé, cena za pár 550

BR-209 područky výškově stavitelné černé, měkké PU loketníky, cena za pár 680

BR-209-
N6

područky výškově stavitelné, hliníková část těla područky leštěná N6, měkké
PU loketníky, cena za pár 1000

BR-210 područky nastavitelné výškově, s 2D nastavitelnými PU loketníky, cena za pár 830

BR-292-
N2 područky pevné, plastové, cena za pár 500

BR-450-
N6 područky pevné, leštěný hliník, cena za pár 1000
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Volitelné doplňky a
modifikace

F40-N1 příplatek za hliníkový kříž F40-N1 černý 450

F40-N2 příplatek za hliníkový kříž F40-N2 v barvě N2 efekt hliník 450

F40-N6 příplatek za hliníkový kříž F40-N6 leštěný 450

BO příplatek za výškově stavitelnou bederní opěrku, BO pouze pro opěráky bez UP
DOWN 420

BO-UP
DOWN

příplatek za vzduchovou hloubkově stavitelnou bederní opěrku, pouze pro
modely s UP DOWN 760

P příplatek za posuvný sedák (platí pro modely s mechanikou SYS) 180

PN příplatek za posuvný sedák s funkcí individuálního nastavení náklonu (platí
pouze pro modely s mechanikou SYS) 300

RM kolečka s pryží na tvrdou podlahu (bez příplatku) 0

RM-N4 kolečka chromová s pryží na tvrdou podlahu 700

RM-DE designová kolečka s pryží, vhodná pro koberce i tvrdou podlahu 700

GM kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy - platí pro konferenční modely 100

HN příplatek za ramínko v chromovém provedení k modelu 280 750
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Série ZETA

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

365-SYS

kancelářská židle, celočalouněný opěrák
vysoký,výškově stavitelný,synchronní
mechanika SYS s bočním nastavením
tuhosti, kříž nylon černý, kolečka 60 mm,
plynový píst, cena bez područek

20,5 kg 0,37 m3

6020 6510 6970 9210 9410

365-AT

kancelářská židle, celočalouněný opěrák
vysoký, výškově stavitelný, synchronní
mechanika AT, kříž nylon černý, kolečka 60
mm, plynový píst, cena bez područek

20,5 kg 0,37 m3

6090 6580 7040 9270 9470

364-SYS

kancelářská židle, celočalouněný opěrák
střední, výškově stavitelný, synchronní
mechanika SYS s bočním nastavením
tuhosti opěradla, kříž nylon černý, kolečka 60
mm, plynový píst, cena bez područek

20 kg 0,37 m3

5790 6230 6600 8650 8850

364-AT

kancelářská židle, celočalouněný opěrák
střední, výškově stavitelný, synchronní
mechanika AT, kříž nylon černý, kolečka 60
mm, plynový píst, cena bez područek

20 kg 0,37 m3

5890 6330 6700 8750 8950

363-SYS

kancelářská židle, vysoký opěrák čalouněný
samonosnou síťovinou dle výběru, výškově
stavitelný, synchronní mechanika SYS s
bočním nastavením tuhosti, kříž nylon černý,
kolečka 60 mm, plynový píst, cena bez
područek

18,5 kg 0,37 m3

6110 6370 6490 7420 7620

363-AT

kancelářská židle, vysoký opěrák čalouněný
samonosnou síťovinou dle výběru, výškově
stavitelný, synchronní mechanika AT, kříž
nylon černý, kolečka 60 mm, plynový píst, cena
bez područek

18,5 kg 0,37 m3

6210 6470 6590 7520 7720

362-SYS

kancelářská židle, střední opěrák čalouněný
samonosnou síťovinou dle výběru, výškově
stavitelný, synchronní mechanika SYS s
bočním nastavením tuhosti, kříž nylon černý,
kolečka 60 mm, plynový píst, cena bez
područek

18,5 kg 0,37 m3

5970 6230 6350 7280 7480

362-AT

kancelářská židle, střední opěrák čalouněný
samonosnou síťovinou dle výběru, výškově
stavitelný, synchronní mechanika AT, kříž
nylon černý, kolečka 60 mm, plynový píst, cena
bez područek

18,5 kg 0,37 m3

6070 6330 6450 7380 7580
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Produkt Kód Popis E F M COM+ P

360-KZ-
N1

konferenční židle, kostra ocelová pérová v
barvě N1 černá, opěrák síťovina dle výběru

10 0,46 m3 3
4190 4360 4530 5490 5690

360-KZ-
N2

konferenční židle, kostra ocelová pérová v
barvě N2 efekt hliník, opěrák síťovina dle
výběru

10 kg 0,46 m3 3

4290 4460 4630 5590 5790

360-KZ-
N4

konferenční židle, kostra ocelová pérová N4
chrom, opěrák síťovina dle výběru

10 kg 0,46 m3 3
4330 4500 4670 5630 5830

263-K-B

univerzální konferenční židle Optima
stohovatelná, síťovaný opěrák v provedení
ZETA,  kostra ocelová čtyřnohá v barvě N1
černá, s černými područkami

6 kg 0,43 m3 3

1870 1980 2050

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-360 područky výškově nastavitelné, barva černá - nylon, cena za pár 950

BR-207 područky výškově nastavitelné, barva černá - nylon, cena z pár 550

BR-209 područky výškově nastavitelné černé, měkké PU loketníky, cena za pár 680

BR-209-
N6

područky výškově nastavitelné, hliníková část těla područky leštěná N6,
měkké PU loketníky, cena za pár 1000

BR-210 područky nastavitelné výškově, s 2D nastavitelnými PU loketníky, cena za
pár 830

F40-N2 příplatek za hliníkový kříž F40-N2 v barvě N2 efekt hliník 450

F40-N6 příplatek za hliníkový kříž F40-N6 leštěný 450
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Volitelné doplňky a
modifikace

BO příplatek za výškově stavitelnou bederní opěrku pro modely 363 a 362 se
síťovinovým opěrákem 600

P příplatek za posuvný sedák (platí pouze pro modely s mechanikou SYS) 300

PN příplatek za posuvný sedák s funkcí individuálního nastavení náklonu
sedáku (platí pouze pro mechaniky SYS) 600

RM kolečka s pryží na tvrdou podlahu (bez příplatku) 0

GM příplatek za kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy - platí pro
konferenční modely 100

Produktové informace Popis

MECHANIKA
AT

Židle vybavené mechanikou AT automaticky nastaví tuhost pohybu opěradla a  sedáku dle hmotnosti
uživatele. Pro mechaniku AT je možné použít pouze  pordručky BR-207, 209, 210.

ČALOUNĚNÍ Série ZETA se vyrábí v textilních potazích kategorie E, F, M, O, COM+ a P. Na síťovinový opěrák je
možné použít síťovinu Goyal (odstíny dle vzorkovníku Nets) nebo síťovinu String.

ZÁRUKA 5 let
model Optima 263 - 4 roky
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Série LYRA NET

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

201-SYS

kancelářská židle, opěrák vysoký čalouněný
samonosnou síťovinou dle výběru, nastavení
výšky opěráku UP-DOWN, nastavitelná
hlavová opěrkačalouněná, synchronní
mechanika SYS, plynový píst, kolečka, kříž
nylon černý, cena bez područek

16 kg 0,46 m3

6600 6840 7060 8080 8280

200-SYS

kancelářská židle, opěrák vysoký čalouněný
samonosnou síťovinou dle výběru, nastavení
výšky opěráku UP-DOWN, synchronní
mechanika SYS, plynový píst, kolečka, kříž
nylon černý, cena bez područek

15 kg 0,34 m3

5920 6160 6400 7410 7610

203-F80-
N6

kancelářská otočná židle, opěrák čalouněný
samonosnou sítovinou dle výběru, plastové
části černé, houpací mechanismus, leštěný
hliníkový kříž, kolečka, cena bez područek

14 kg 0,34 m3

4570 4760 4940 5900 6100

203-F30-
N6

kancelářská konferenční otočná židle, opěrák
čalouněný samonosnou sítovinou dle
výběru, plastové části černé, výškově
stavitelná,  leštěný 4-ramenný hliníkový kříž,
kluzáky, cena bez područek

14 kg 0,34 m3

4960 5150 5320 6290 6490

203-KZ-
N1

kancelářská židle konferenční, opěrák
čalouněný samonosnou síťovinou, plastové
části černé, kostra ocelová pérová v barvě N1
černá

11 kg 0,46 m3

4930 5120 5290 6260 6460

203-KZ-
N2

kancelářská židle konferenční, opěrák
čalouněný samonosnou síťovinou, plastové
části černé, kostraocelová pérová v barvě N2 -
efekt hliník

11 kg 0,46 m3

5070 5260 5430 6400 6600

203-KZ-
N4

kancelářská židle konferenční, opěrák
čalouněný samonosnou síťovinou, plastové
části černé, chromová kostra ocelová pérová

11 kg 0,46 m3

5410 5600 5780 6740 6940

213-F80-
N6

kancelářská otočná židle, opěrák čalouněný
samonosnou sítovinou dle výběru,plastové
části bílé, houpací mechanismus, leštěný
hliníkový kříž, kolečka, cena bez područek

14 kg 0,34 m3

4840 5030 5210 6170 6370
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Produkt Kód Popis E F M COM+ P

213-F30-
N6

kancelářská konferenční otočná židle, opěrák
čalouněný samonosnou sítovinou dle
výběru, plastové části bílé, výškově stavitelná,
leštěný 4-ramenný hliníkový kříž, kluzáky, cena
bez područek

14 kg 0,34 m3

5230 5420 5590 6560 6760

213-KZ-
N1

kancelářská židle konferenční, opěrák
čalouněný samonosnou sítovinou dle
výběru, plastové části bílé, kostra ocelová
pérová v barvě N1 černá

11 kg 0,34 m3

5200 5390 5740 6670 6870

213-KZ-
N2

kancelářská židle konferenční, opěrák
čalouněný samonosnou sítovinou dle
výběru, plastové části bílé, kostraocelová
pérová v barvě N2 - efekt hliník

11 kg 0,34 m3

5340 5530 5700 6670 6870

213-KZ-
N4

kancelářská židle konferenční, opěrák
čalouněný samonosnou sítovinou dle
výběru, plastové části bílé, chromová kostra
ocelová pérová

11 kg 0,34 m3

5680 5870 6050 7010 7210

204-F80-
N6

kancelářská otočná židle, opěrák čalouněný,
plastové části černé, houpací mechanismus,
leštěný hliníkový kříž, kolečka, cena bez
područek

14 kg 0,34 m3

4780 5020 5260 7270 7470

204-F30-
N6

kancelářská konferenční otočná židle, opěrák
čalouněný, plastové části černé, výškově
stavitelná, leštěný 4-ramenný hliníkový kříž,
kluzáky, cena bez područek

14 kg 0,34 m3

5160 5400 5640 7660 7860

204-KZ-
N1

kancelářská židle konferenční, opěrák
čalouněný, plastové části černé, kostra ocelová
pérová v barvě N1 černá

11 kg 0,46 m3

5300 5540 5780 7800 8000

204-KZ-
N2

kancelářská židle konferenční, opěrák
čalouněný, plastové části černé, kostraocelová
pérová v barvě N2 - efekt hliník

11 kg 0,46 m3

5440 5680 5920 7930 8130

204-KZ-
N4

kancelářská židle konferenční, opěrák
čalouněný, plastové části černé, chromová
kostra ocelová pérová

11 kg 0,46 m3

5780 6020 6260 8280 8480
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Produkt Kód Popis E F M COM+ P

214-F80-
N6

kancelářská otočná židle, opěrák čalouněný,
plastové části bílé, houpací mechanismus,
leštěný hliníkový kříž, kolečka, cena bez
područek

14 kg 0,34 m3

5080 5320 5560 7570 7770

214-F30-
N6

kancelářská konferenční otočná židle, opěrák
čalouněný, plastové části bílé, výškově
stavitelná,  leštěný 4-ramenný hliníkový kříž,
kluzáky, cena bez područek

14 kg 0,34 m3

5460 5700 5940 7960 8160

214-KZ-
N1

kancelářská židle konferenční, opěrák
čalouněný, plastové části bílé, kostra ocelová
pérová v barvě N1 černá

11 kg 0,34 m3

5600 5840 6080 8100 8300

214-KZ-
N2

kancelářská židle konferenční, opěrák
čalouněný, plastové části bílé, kostraocelová
pérová v barvě N2 - efekt hliník

11 kg 0,34 m3

5740 5980 6220 8440 8640

214-KZ-
N4

kancelářská židle konferenční, opěrák
čalouněný, plastové části bílé, chromová
kostra ocelová pérová

11 kg 0,34 m3

6080 6320 6560 8580 8780

203/2

2-lavice, kovová podnož z leštěného hliníku N6,
spojovací profil černý,  opěráky  čalouněné
samonosnou síťovinou, plastové části černé

19 kg 0,69 m3

9960 10320 10670 12600 13000

213/2

2-lavice, kovová podnož z leštěného hliníku N6,
spojovací profil šedý,  opěráky  čalouněné
samonosnou síťovinou, plastové části bílé

19 kg 0,69 m3

10510 10870 11220 13150 13550

203/3

3-lavice, kovová podnož z leštěného hliníku N6,
spojovací profil černý,  opěráky  čalouněné
samonosnou síťovinou, plastové části černé

36 kg 0,98 m3

13290 13850 14370 17270 17870

213/3

3-lavice, kovová podnož z leštěného hliníku N6,
spojovací profil šedý,  opěráky  čalouněné
samonosnou síťovinou, plastové části bílé

36 kg 0,98 m3

14120 14670 15210 18090 18690
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Produkt Kód Popis E F M COM+ P

204/2

2-lavice, kovová podnož z leštěného hliníku N6,
spojovací profil černý,  opěráky  čalouněné ,
plastové části černé

19 kg 0,69 m3

9860 10350 10830 14870 15270

214/2

2-lavice, kovová podnož z leštěného hliníku N6,
spojovací profil šedý,  opěráky  čalouněné ,
plastové části bílé

19 kg 0,69 m3

10760 11250 11720 15760 16160

204/3

3-lavice, kovová podnož z leštěného hliníku N6,
spojovací profil černý,  opěráky  čalouněné ,
plastové části černé

36 kg 0,98 m3

13350 14080 14790 20850 21450

214/3

3-lavice, kovová podnož z leštěného hliníku N6,
spojovací profil šedý,  opěráky  čalouněné ,
plastové části bílé

36 kg 0,98 m3

14100 14840 15550 21600 22200

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-540 područky výškově a šířkově nastavitelné, barvačerná - nylon, cena za pár,
(pouze pro modely 200 a 201) 1410

BR-550
područky výškově, šířkově a hloubkově nastavitelné, s PU loketníkem
natočitelným do stran, barva černá- nylon, cena za pár, (pouze pro modely
200 a 201)

1690

BR-550-
N6

područky nastavitelné výškově, do šířky a natočitelné do stran, s měkkou
podložkou pod ruce hloubkově nastavitelnou, kovová část těla područky
leštěný hliník N6, cena za pár, (pouze pro modely 200 a 201)

1990

BR-207 područky výškově nastavitelné černé, cena za pár, (pouze pro modely 200 a
201) 550

BR-209 područky výškově nastavitelné černé, měkké PU loketníky, cena za pár,
(pouze pro modely 200 a 201) 680

BR-209-
N6

područky výškově nastavitelné, hliníková část těla područky leštěná N6,
měkké PU loketníky, cena za pár, (pouze pro modely 200 a 201) 1000

BR-210 područky nastavitelné výškově s 2D nastavitelnými PU loketníky, černé, cena
za pár, (pouze pro modely 200 a 201) 830
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Volitelné doplňky a
modifikace

BR-236-
N1

područky výškově nastavitelné černé, cena za pár, (pouze pro modely 200 a
201) 900

BR-236-
N4

područky výškově nastavitelné, kovová část N4 chrom, cena za pár, (pouze pro
modely 200 a 201) 940

BR-203-
N6

područky pevné pro modely 203,213,204 a 214, leštěný hliník, černá krytka,
cena za pár 1000

BR-L leštěné hliníkové područky k lavicím , područka umístěná na obou koncích
lavice, cena za pár 950

G30 příplatek za píst s pamětí pozice a možností nastavení výšky sezení - pouze
pro modely 203-F30-N6, 213-F30-N6, 204-F30-N6, 214-F30-N6 750

F80-N1 příplatek za hliníkový kříž F80-N1 černý pro modely 200 a 201 450

F80-N6 příplatek za hliníkový kříž F80-N6 leštěný pro modely 200 a 201 450

P příplatek za posuv sedáku pro mechaniku SY a SYS (platí pouze pro modely
200 a 201) 300

PN příplatek za posuvný sedák s funkcí individuálního nastavení náklonu (platí
pouze pro modely s mechanikou SYS) 600

BO příplatek za bederní opěrku  (platí pouze pro modely 200 a 201) 760

RM příplatek za kolečka s pryží na tvrdou podlahu, průměr 60 mm 0

R37 kolečka, průměr 37 mm, platí pro modely s křížem F30-N6, kde kolečka
mohou nahradit standardně dodávané kluzáky

RM-N4 kolečka chromová s pryží na tvrdou podlahu 700

RM-DE designová kolečka s pryží, vhodná pro koberce i tvrdou podlahu 700

KL-T příplatek za zámky pro ukotvení lavic do podlahy (sada 4 ks pro 4 nohy
lavice) 200

GM kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy 100

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ -
modely 200,

201
Modely 200 a 201 série LYRA NET se vyrábí v textilních potazích kategorie E, F, M, COM+ a P.
Síťovinu na opěrák je možné vybrat NET 202 (černá) nebo NET 224 (bílá).

ČALOUNĚNÍ -
modely 203,

213, 204, 214

Modely 203, 213, 204 a 214 série LYRA NET se vyrábí v textilních potazích kategorie E, F, M, COM+
a P. Síťovinu na opěrák je možné vybrat NET 202 (černá), NET 224 (bílá) nebo Goyal (odstíny dle
vzorkovníku Nets: černá, černo-šedá, červená, šedo-bílá).
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Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ -
lavic 203, 213,

204, 214

Modely 203, 213, 204 a 214 série LYRA NET se vyrábí v textilních potazích kategorie E, F, M,COM+
a P. Síťovinu na opěrák je možné vybrat NET 202 (černá), NET 224 (bílá) nebo Goyal (odstíny dle
vzorkovníku Nets: černá, černo-šedá, červená, šedo-bílá).

ZÁRUKA 5 let
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Produkt Kód Popis Net Omega

750
výškově nastavitelná kancelářská židle s područkami, rám židle z černého
nylonu, celočalouněný samonosnou černou sít., mechanika s integrovaným
houpacím pohybem, plynový píst, kříž nylon černý, kolečka

6540

750 F30-
N6

výškově nastavitelná kancelářská židle s područkami, rám židle z černého
nylonu, celočalouněný samonosnou černou sít., mechanika s integrovaným
houpacím pohybem,4-ramenný hlníkový leštěný kříž, kluzáky, cena včetně
područek

7580

755

výškově nastavitelná kancelářská židle s područkami, rám židle z černého
nylonu, celočalouněný samonosnou černou sít. a sit.Omega, mechanika s
integrovaným houpacím pohybem, plynový píst, kříž nylon černý , kolečka
velká, cena včetně područek

7160

755 F30-
N6

výškově nastavitelná kancelářská židle s područkami, rám židle z černého
nylonu, celočalouněný samonosnou černou sít. a sit.Omega, mechanika s
integrovaným houpacím pohybem, plynový píst, 4-ramenný hlníkový leštěný
kříž, kluzáky, cena včetně područek

8190

760

výškově nastavitelná kancelářská židle s područkami, rám křesla z světle
šedého nylonu, celočalouněný samonosnou černou sít., mechanika s
integrovaným houpacím pohybem, plynový píst, světle šedý hliníkový kříž,
kolečka velká základní (designová kolečka příplatkem), cena včetně područek

7510

760 F30-
N6

výškově nastavitelná kancelářská židle s područkami, rám křesla z světle
šedého nylonu,celočalouněný samonosnou černou sít., mechanika s
integrovaným houpacím pohybem, plynový píst, 4-ramenný hliníkový leštěný
kříž, kluzáky, cena včetně područek

7900

765

výškově nastavitelná kancelářská židle s područkami, rám křesla z světle
šedého nylonu, celočalouněný samonosnou černou sít. a sít.Omega,
mechanika s integrovaným houpacím pohybem, plynový píst, světle šedý
hliníkový kříž, kolečka velká(designová kolečka příplatkem), cena včetně
područek

8130
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Série EVERYDAY

Produkt Kód Popis Net Omega

765 F30-
N6

výškově nastavitelná kancelářská židle s područkami, arám křesla z světle
šedého nylonu, celočalouněný samonosnou černou sít. a sít.Omega,
mechanika s integrovaným houpacím pohybem, plynový píst, 4-ramenný
hliníkový kříž,kluzáky, cena včetně područek

8520

770

výškově nastavitelná kancelářská židle s područkami, antracitový rám křesla z
nylonu, celočalouněný samonosnou černou sít., mechanika s integrovaným
houpacím pohybem, plynový píst, leštěný hliníkový kříž, kolečka velká
(designová kolečka příplatkem), cena včetně područek

7510

770 F30-
N6

výškově nastavitelná kancelářská židle s područkami, antracitový rám křesla z
nylonu, celočalouněný samonosnou černou sít., mechanika s integrovaným
houpacím pohybem, plynový píst,4-ramenný hliníkový leštěný kříž, kluzáky,
cena včetně područek

7900

775

výškově nastavitelná kancelářská židle s područkami, antracitový rám křesla z
nylonu, celočalouněný samonosnou černou sít. a sít.Omega, mechanika s
integrovaným houpacím pohybem, plynový píst, leštěný hliníkový kříž, kolečka
velká (designová kolečka příplatkem), cena včetně područek

8130

775 F30-
N6

výškově nastavitelná kancelářská židle s područkami, antracitový rám křesla z
nylonu, celočalouněný samonosnou černou sít. a sít.Omega, mechanika s
integrovaným houpacím pohybem, plynový píst, 4-ramenný hliníkový
kříž,kluzáky, cena včetně područek

8520

Volitelné doplňky a
modifikace

F50-N1 příplatek za hliníkový kříž F50-N1 černý 410

F50-N2 příplatek za hliníkový kříž F50-N2 v barvě N2 efekt hliník 560

F50-N6 příplatek za hliníkový kříž F50-N6 leštěný 600

RM60  kolečka s pryží, vhodná pro koberce i tvrdou podlahu 0

R37 kolečka, průměr 37 mm, platí pro modely s křížem F30-N6, kde kolečka
mohou nahradit standardně dodávané kluzáky 0

RM-DE designová kolečka s pryží, vhodná pro koberce i tvrdou podlahu 700
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Volitelné doplňky a
modifikace

RM-N4 kolečka chromová s pryží na tvrdou podlahu 700

Produktové informace Popis

Čalounění Modely série EVERY DAY jsou čalouněny samonosnou síťovinou nebo samonosnou síťovinou
potaženou látkou Omega.

Záruka 5 let
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Série LEXTRA

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

480-SYS

kancelářská židle otočná, opěrák vysoký,
výškově nastavitelný, výškově a úhlově
nastavitelná hlavová opěrka čalouněná,
synchronní mechanika SYS s bočním
nastavením tuhosti opěradla, kříž nylon černý,
kolečka 60 mm, plynový píst, cena bez
područek

22 kg 0,46 m3

6950 7450 7820 9980 10680

482-SYS

kancelářská židle otočná,  sedák střední,
opěrák střední, výškově nastavitelný, výškově
a úhlově nastavitelná hlavová opěrka
čalouněná, synchronní mechanika SYS s
bočním nastavením tuhosti opěradla, kříž nylon
černý, kolečka 60 mm, plynový píst, cena bez
područek

22 kg 0,46 m3

6890 7390 7760 9920 10620

470-SYS

kancelářská židle otočná, opěrák vysoký,
výškově nastavitelný, synchronní mechanika
SYS s bočním nastavením tuhosti opěradla,
kříž nylon černý, kolečka 60 mm, plynový píst,
cena bez područek

22 kg 0,37 m3

6000 6490 6870 9080 9740

470-AT

kancelářská židle otočná, opěrák vysoký,
výškově nastavitelný, synchronní mechanika
AT s automatickým nastavením tuhosti, kříž
nylon černý, kolečka 60 mm, plynový píst, cena
bez područek

22 kg 0,37 m3

6100 6590 6970 9180 9840

472-SYS

kancelářská židle otočná, sedák střední,
opěrák střední, výškově nastavitelný,
synchronní mechanika SYS s bočním
nastavením tuhosti opěradla, kříž nylon černý,
kolečka 60 mm, plynový píst, cena bez
područek

22 kg 0,37 m3

5940 6430 6810 9020 9680

472-AT

kancelářská židle otočná, sedák střední,
opěrák střední, výškově nastavitelný,
synchronní mechanika AT s automatickým
nastavením tuhosti, kříž nylon černý, kolečka
60 mm, plynový píst, cena bez područek

22 kg 0,37 m3

6040 6530 6910 9120 9780
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Produkt Kód Popis E F M COM+ P

460-K-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N1 černá, područky PU černé

12 kg 0,46 m3
5050 5520 5820 7640 8520

460-K-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník, područky PU
černé

12 kg 0,46 m3

5180 5650 5960 7830 8670

460-K-N4 konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá N4 chrom, područky PU černé 6250 6720 7020 8840 9720

461-K-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N1 černá, područky z
bukového dřeva v moření  V1 natural, V8
třešeň, V10 wenge

5160 5630 5940 7810 8650

461-K-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník, područky z
bukového dřeva v moření  V1 natural, V8
třešeň, V10 wenge

5300 5750 6070 7940 8780

461-K-N4
konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá N4 chrom, područky z bukového dřeva
v moření  V1 natural, V8 třešeň, V10 wenge

6360 6830 7130 8950 9830

492-KZ-
N1

konferenční židle, kostra ocelová pérová  v
barvě N1 černá

14 kg 0,46 m3
5050 5520 5820 7640 8520

492-KZ-
N2

konferenční židle, kostra ocelová pérová v
barvě N2 efekt hliník

14 kg 0,46 m3
5180 5650 5960 7830 8670

492-KZ-
N4

konferenční židle, kostra ocelová pérová N4
chrom

14 kg 0,46 m3
5440 5910 6210 8030 8910

495-KZ-
N1

konferenční židle, kostra ocelová pérová  v
barvě N1 černá, opěrák síťovina Goyal

14 kg 0,46 m3
5400 5830 5990 7090 7170

495-KZ-
N2

konferenční židle, kostra ocelová pérová v
barvě N2 efekt hliník, opěrák síťovina Goyal

14 kg 0,46 m3
5550 5980 6140 7240 7320

495-KZ-
N4

konferenční židle, kostra ocelová pérová N4
chrom, opěrák síťovina Goyal

14 kg 0,46 m3
5800 6230 6390 7490 7570
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Volitelné doplňky a
modifikace

BR-540 područky výškově a šířkově nastavitelné, barvačerná - nylon, cena za pár 1410

BR-550 područky nastavitelné výškově, do šířky a natočitelné do stran, s měkkou
podložkou pod ruce hloubkově nastavitelnou, černá - nylon, cena za pár 1690

BR-550-
N6

područky nastavitelné výškově, do šířky a natočitelné do stran, s měkkou
podložkou pod ruce hloubkově nastavitelnou, kovová část těla područky
leštěný hliník N6, cena za pár

1990

BR-470-
N1

výškově nastavitelné područky s PU loketníkem nastavitelným do hloubky,
kovová část těla područky v barvě N1 černá, cena za pár 1170

BR-470-
N4

výškově nastavitelné područky s PU loketníky nastavitelnými do hloubky,
kovová část těla područky chrom N4, cena za pár 1220

BR-236-
N1 područky výškově stavitelné černé, cena za pár 900

BR-236-
N4 područky výškově stavitelné, kovová část N4 chrom, cena za pár 940

BR-207 područky výškově stavitelné černé, cena za pár 550

BR-209 područky výškově stavitelné černé, měkké PU loketníky, cena za pár 680

BR-209-
N6

područky výškově stavitelné, hliníková část těla područky leštěná N6, měkké
PU loketníky, cena za pár 1000

BR-210 područky nastavitelné výškově s 2D nastavitelnými PU loketníky, černé, cena
za pár 830

BR-450-
N6 područky pevné, leštěný hliník, cena za pár 1000

BRD-V01 příplatek za dřevěné područky k modelům 492-K, 492-KZ, 495-K, 495-KZ. 610

F40-N1 příplatek za hliníkový kříž F40-N1 - černý 450

F40-N2 příplatek za hliníkový kříž F40-N2 v barvě N2 efekt hliník 450

F40-N6 příplatek za hliníkový kříž F40-N6 leštěný 450
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Volitelné doplňky a
modifikace

P příplatek za posuvný sedák (platí pouze pro mechaniky SY a SYS) 300

PN příplatek za posuvný sedák s funkcí individuálního nastavení náklonu
sedáku (platí pouze pro mechaniky SYS) 600

BO příplatek za stavitelnou bederní opěrku 850

RM kolečka s pryží na tvrdou podlahu (bez příplatku) 0

RM-N4 kolečka chromová s pryží na tvrdou podlahu 700

GM kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy - platí pro konferenční modely 100

Produktové informace Popis

MECHANIKA
AT

Židle vybavené mechanikou AT automaticky nastaví tuhost pohybu opěradla a sedáku dle hmotnosti
uživatele. Pro mechaniku AT je možné použít pouze područky BR-207, 209, 210.

ČALOUNĚNÍ Série LEXTRA se vyrábí v textilních potazích kategorie E, F, M, O, COM+ a kůži P. Síťovinu Goyal u
modelů 495-KZ a 495-K je možné vybrat dle vzorkovníku Nets.

ZÁRUKA 5 let
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Produkt Kód Popis E F M COM+ P

420-TI-N4

kancelářská židle, vysoký opěrák
celočalouněný s opěrkou hlavy, synchronní
mechanika TI s nezávislým nastavením
sklonu sedáku, plynový píst, kříž leštěný
hliník N6, chromové doplňky - úchytky hl.
opěrky a mechanismu, kolečka 60 mm, cena
bez područek

20 kg 0,46 m3

9550 10400 11460 13590 13990

420-TI

kancelářská židle, vysoký opěrák celočalouněný
s opěrkou hlavy, synchronní mechanika TI s
nezávislým nastavením sklonu sedáku, plynový
píst, křížnylon černý, kolečka 60 mm, cena bez
područek

20 kg 0,46 m3

8520 9350 10390 12710 12990

420-SYS

kancelářská židle, vysoký opěrák
celočalouněný s opěrkou hlavy, synchronní
mechanika SYS s bočním nastavením
tuhosti opěradla, plynový píst, kříž nylon černý,
kolečka 60 mm, cena bez područek

20 kg 0,46 m3

6990 7840 8900 11030 11430

410-TI

kancelářská židle, vysoký opěrák
celočalouněný, synchronní mechanika TI s
nezávislým nastavením sklonu sedáku,
plynový píst, kříž nylon černý, kolečka 60 mm,
cena bez područek

18 kg 0,37 m3

7120 7960 9010 11440 11540

410-SYS

kancelářská židle, vysoký opěrák
celočalouněný, synchronní mechanika SYS s
bočním nastavením tuhosti opěradla, plynový
píst, kříž nylon černý, kolečka 60 mm, cena bez
područek

18 kg 0,37 m3

5590 6430 7480 9910 10010

410-AT

kancelářská židle, vysoký opěrák
celočalouněný, synchronní mechanika AT s
automatickým nastavením tuhosti, plynový
píst, kříž nylon černý, kolečka 60 mm, cena bez
područek

18 kg 0,37 m3

5910 6750 7800 10230 10330

410-SY

kancelářská židle, vysoký opěrák
celočalouněný,synchronní mechanika SY,
plynový píst, kříž nylon černý, kolečka 60 mm,
cena bez područek

18 kg 0,37 m3

5090 5930 6980 9410 9510
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Produkt Kód Popis E F M COM+ P

410-KZ-
N1

konferenční židle, opěrák celočalouněný,
kostra ocelová pérová v barvě N1 černá,
područky plastové černé

13 kg 0,46 m3

5450 6020 6670 10450 10650

410-KZ-
N2

konferenční židle, opěrák celočalouněný, kostra
ocelová pérová v barvě N2 efekt hliník,
područky plastové černé

13 kg 0,46 m3

5550 6120 6770 10550 10750

410-KZ-
N4

konferenční židle, opěrák celočalouněný, kostra
ocelová pérová N4 chrom, područky plastové
černé

13 kg 0,46 m3

5750 6320 6970 10750 10950

410-KZM-
N1

konferenční židle, opěrák střední
celočalouněný, kostra ocelová pérová v
barvě N1 černá, područky plastové černé

5450 6020 6670 10450 10650

410-KZM-
N2

konferenční židle, opěrák střední
celočalouněný, kostra ocelová pérová v barvě
N2 efekt hliník, područky plastové černé

5550 6120 6770 10550 10750

410-KZM-
N4

konferenční židle, opěrák střední
celočalouněný, kostra ocelová pérová N4
chrom, područky plastové černé

5750 6320 6970 10750 10950

425-TI-N4

kancelářská židle, vysoký opěrák
celočalouněný samonosnou síťovinou Goyal
dle výběru, s opěrkou hlavy celočalouněnou
v látce, synchronní mechanika TI s
nezávislým nastavením sklonu sedáku
plynový píst, kříž leštěný hliník N6, chromové
doplňky - úchytky hl. opěrky a mechanismu,
kolečka 60 mm, cena bez područek

20 kg 0,46 m3

9530 9930 10080 11030 11590

425-TI

kancelářská židle, vysoký opěrák čalouněný
samonosnou síťovinou Goyal dle výběru s
opěrkou hlavy čalouněnou v látce, synchronní
mechanika TI s nezávislým nastavením sklonu
sedáku, plynový píst, kříž nylon černý, kolečka
60 mm, cena bez područek

20 kg 0,46 m3

8500 8900 9050 10000 10740

425-SYS

kancelářská židle, vysoký opěrák čalouněný
samonosnou síťovinou Goyal dle výběru s
opěrkou hlavy čalouněnou v látce, synchronní
mechanika SYS s bočním nastavením
tuhosti opěradla, plynový píst, kříž nylon černý,
kolečka 60 mm, cena bez područek

20 kg 0,46 m3

6970 7370 7520 8470 9030
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Produkt Kód Popis E F M COM+ P

405-SYS

kancelářská židle, vysoký opěrák čalouněný
samonosnou síťovinou Goyal dle výběru,
synchronní mechanika SYS s bočním
nastavením tuhosti opěradla, plynový píst,
kříž nylon černý, kolečka 60 mm, cena bez
područek

18 kg 0,46 m3

4920 5120 5350 6040 6140

405-AT

kancelářská židle, vysoký opěrák čalouněný
samonosnou síťovinou Goyal dle výběru,
synchronní mechanika AT s automatickým
nastavením tuhosti, plynový píst, kříž nylon
černý, kolečka 60 mm, cena bez područek

18 kg 0,46 m3

5240 5440 5670 6360 6460

405-SY

kancelářská židle, vysoký opěrák čalouněný
samonosnou síťovinou Goyal dle výběru,
synchronní mechanika SY, plynový píst, kříž
nylon černý, kolečka 60 mm, cena bez područek

18 kg 0,46 m3

4420 4620 4850 5540 5640

405-KZ-
N1

konferenční židle, opěrák čalouněný
samonosnou síťovinou Goyal dle výběru,
kostra ocelová pérová v barvě N1 černá,
područky plastové černé

13 kg 0,46 m3

4810 5080 5310 6090 6190

405-KZ-
N2

konferenční židle, opěrák čalouněný
samonosnou síťovinou Goyal dle výběru,
kostra ocelová pérová v barvě N2 efekt hliník,
područky plastové černé

13 kg 0,46 m3

4910 5180 5410 6190 6290

405-KZ-
N4

konferenční židle, opěrák čalouněný
samonosnou síťovinou Goyal dle výběru,
kostra ocelová pérová N4 chrom, područky
plastové černé

13 kg 0,46 m3

5110 5380 5610 6390 6490

405-KZM-
N1

konferenční židle, opěrák střední čalouněný
samonosnou síťovinou Goyal dle výběru,
kostra ocelová pérová v barvě N1 černá,
područky plastové černé

4810 5080 5310 6090 6190

405-KZM-
N2

konferenční židle, opěrák střední čalouněný
samonosnou síťovinou Goyal dle výběru,
kostra ocelová pérová v barvě N2 efekt hliník,
područky plastové černé

4910 5180 5410 6190 6290

405-KZM-
N4

konferenční židle, střední opěrák čalouněný
samonosnou síťovinou Goyal dle výběru,
kostra ocelová pérová N4 chrom, područky
plastové černé

5110 5380 5610 6390 6490
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Volitelné doplňky a
modifikace

BR-540 područky výškově a šířkově nastavitelné, barvačerná - nylon, cena za pár 1410

BR-550 područky nastavitelné výškově, do šířky a natočitelné do stran, s měkkou
podložkou pod ruce hloubkově nastavitelnou, černá - nylon, cena za pár 1690

BR-550-
N6

područky nastavitelné výškově, do šířky a natočitelné do stran, s měkkou
podložkou pod ruce hloubkově nastavitelnou, kovová část těla područky
leštěný hliník N6, cena za pár

1990

BR-470-
N1

výškově nastavitelné područky s PU loketníkem nastavitelným do hloubky,
kovová část těla područky v barvě N1 černá, cena za pár 1170

BR-470-
N4

výškově nastavitelné područky s PU loketníky nastavitelnými do hloubky,
kovová část těla područky chrom N4, cena za pár 1220

BR-236-
N1 područky výškově stavitelné černé, cena za pár 900

BR-236-
N4 područky výškově stavitelné, kovová část N4 chrom, cena za pár 940

BR-207 područky výškově stavitelné černé, cena za pár 550

BR-209 područky výškově stavitelné černé, měkké PU loketníky, cena za pár 680

BR-209-
N6

područky výškově stavitelné, hliníková část těla područky leštěná N6, měkké
PU loketníky, cena za pár 1000

BR-210 područky nastavitelné výškově, s 2D nastavitelnými PU loketníky, cena za
pár 830

BRD-V01 příplatek za dřevěné područky (moření V1 - natural) k modelům 400-KZ, 400-K,
405-KZ, 405-K, 410-KZ, 410-K 610

F80-N1 příplatek za hliníkový kříž F80-N1 černý 450

F80-N2 příplatek za hliníkový kříž F80-N2 v barvě N2 efekt hliník 450

F80-N6 příplatek za hliníkový kříž F80-N6 leštěný 450

TI-N4 příplatek za držák opěradla v povrchové úpravě chrom N4
 (platí pouze pro modely: 425-TI, 420-TI, 410-TI, 405-TI, 400-TI) 550

BO příplatek za výškově stavitelnou bederní opěrku k modelům se síťovaným
opěrákem 420
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Série WEB

Volitelné doplňky a
modifikace

P-TI příplatek za posuvný sedák
(platí pro modely s mechanikou TI) 350

P příplatek za posuvný sedák
(platí pro modely s mechanikou SYS) 180

PN příplatek za posuvný sedák s funkcí individuálního nastavení náklonu (platí
pouze pro modely s mechanikou SYS) 300

RM kolečka s pryží na tvrdou podlahu (bez příplatku) 0

GM kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy - platí pro konferenční modely 100

Produktové informace Popis

MECHANIKA
AT

Židle vybavené mechanikou AT automaticky nastaví tuhost pohybu opěradla a sedáku dle hmotnosti
uživatele. Pro mechaniku AT je možné použít pouze područky BR-207, 209, 210.

ČALOUNĚNÍ Série WEB se vyrábí ve všech textilních potazích kategorie E, F, M, O, COM+ a kůži P.
Síťovinu Goyal u modelů 425, 405, 405-KZ a 405-KZM je možné vybrat dle vzorkovníku Nets.

ZÁRUKA 5 let
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Série STREAM

Produkt Kód Popis E F M

285-SYS

Kancelářská židle, opěrák vysoký, nastavitelná opěrka hlavy
čalouněná, synchronní mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti,
nastavení výšky opěráku UP-DOWN, kříž nylon černý, kolečka velká,
plynový píst, cena bez područek

5610 5840 6080

285-SY

Kancelářská židle, opěrák vysoký, nastavitelná opěrka hlavy
čalouněná,  synchronní mechanika SY, nastavení výšky opěráku UP-
DOWN, kříž nylon  černý, kolečka velká, plynový píst, cena bez
područek

4750 5080 5300

280-SYS
Kancelářská židle, opěrák vysoký, synchronní mechanika SYS s
bočním nastavením tuhosti, nastavení výšky opěráku UP-DOWN,
kříž nylon černý, kolečka velká, plynový píst, cena bez područek

4660 4890 5130

280-SY
Kancelářská židle, opěrák vysoký, synchronní mechanika SY,
nastavení výšky opěráku UP-DOWN, kříž nylon černý,  kolečka
velká, plynový píst, cena bez područek

3960 4200 4410

282-KZ-
N4

Konferenční židle, celočalouněná, stohovatelná, podnož ocelová
pérová v provedení chrom N4 3020 3390 3760

190-K-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě
N1 černá, bez područek, opěrák černý plastový, čalouněný sedák,
plastový kryt sedáku černý

9 kg 0,43 m3

1980 2150 2310

190-K-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2
efekt hliník, bez područek, opěrák černý plastový, čalouněný sedák,
plastový kryt sedáku černý

9 kg 0,43 m3

2030 2200 2360

190-K-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá N4 chrom,
bez područek, opěrák černý plastový, čalouněný sedák, plastový kryt
sedáku černý

9 kg 0,43 m3

2800 2970 3130

190-K-B-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě
N1 černá, s černými nylonovými područkami, opěrák černý
plastový, čalouněný sedák, plastový kryt sedáku černý

10 kg 0,43 m3

2290 2460 2620

190-K-B-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2
efekt hliník, s černými nylonovými područkami, opěrák černý
plastový, čalouněný sedák, plastový kryt sedáku černý

10 kg 0,43 m3

2340 2510 2670

190-K-B-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá N4 chrom,
s černými nylonovými područkami, opěrák černý plastový, čalouněný
sedák, plastový kryt sedáku černý

10 kg 0,43 m3

3110 3280 3450
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Série STREAM

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-236-
N1 područky výškově nastavitelné černé, cena za pár 900

BR-236-
N4 područky výškově nastavitelné, kovová část N4 chrom, cena za pár 940

BR-207 područky výškově nastavitelné černé, cena za pár 550

BR-209 područky výškově nastavitelné černé, měkké PU loketníky, cena za pár 680

BR-209-
N6

područky výškově nastavitelné, hliníková část těla područky leštěná N6, měkké
PU loketníky, cena za pár 1000

BR-210 područky nastavitelné výškově s 2D nastavitelnými PU loketníky, černé, cena
za pár 830

F40-N1 příplatek za hliníkový kříž F40-N1 černý 450

F40-N2 příplatek za hliníkový kříž F40-N2 v barvě N2 efekt hliník 450

F40-N6 příplatek za hliníkový kříž F40-N6 leštěný 450

BO  vzduchová hloubkově stavitelná bederní opěrka 760

P příplatek za posuvný sedák (platí pouze pro mechaniky  SYS) 180

PN příplatek za posuvný sedák s funkcí individuálního nastavení náklonu (platí
pouze pro modely s mechanikou SYS) 300

RM kolečka s pryží na tvrdou podlahu (bez příplatku) 0

RM-DE designová kolečka s pryží, vhodná pro koberce i tvrdou podlahu 700

GM příplatek za kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy - platí pro
konferenční modely 100

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Série STREAM se vyrábí v textilních potazích kategorie E, F, M.

ZÁRUKA 5 let
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Série TANGO

Produkt Kód Popis E F M

370-SYS

kancelářská židle, celočalouněný opěrák vysoký,  výškově stavitelný,
synchronní mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti, kříž
nylon černý, kolečka 60 mm, plynový píst, cena bez područek

17 kg 0,37 m3

5030 5560 5810

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-540 područky výškově a šířkově nastavitelné, barva černá - nylon, cena za pár 1410

BR-550 područky výškově, šířkově a hloubkově nastavitelné, s PU loketníkem
natočitelným do stran, barva černá- nylon, cena za pár 1690

BR 550-
N6

područky výškově, šířkově a hloubkově nastavitelné, s PU loketníkem
natočitelným do stran, spodní část područek N6 - leštěný hliník, cena za
pár

1990

BR-236-
N1 područky výškově nastavitelné černé, cena za pár 900

BR-236-
N4 područky výškově nastavitelné, kovová část N4 chrom, cena za pár 940

BR-207 područky výškově nastavitelnéčerné, cena za pár, nutné objednat společně s
držákem područek D-BR 550

BR-209 područky výškově nastavitelnéčerné, měkké PU loketníky, cena za pár,
nutné objednat společně s držákem područek D-BR 680

BR-209-
N6

područky výškově nastavitelné, hliníková část těla područky leštěná N6,
měkké PU loketníky, cena za pár, nutné objednat společně s držákem područek
D-BR

1000

BR-210 područky nastavitelné výškově, s 2D nastavitelnými PU loketníky, cena za
pár,  nutné objednat společně s držákem područek D-BR 830

D-BR držák područek 207, 209, 210 250

F40-N2 příplatek za hliníkový kříž F40-N2 v barvě N2 efekt hliník 450

F40-N6 příplatek za hliníkový kříž F40-N6 leštěný 450

P příplatek za posuvný sedák 300
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Série TANGO

Volitelné doplňky a
modifikace

RM kolečka s pryží na tvrdou podlahu (bez příplatku) 0

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Série TANGO se vyrábí v textilních potazích kategorie E, F, M, O.

DRŽÁK
PODRUČEK

D-BR
U série TANGO je pro područky BR-207, 209, 210 nutné objednat držák područek D-BR.

ZÁRUKA 5 let
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Série LYRA

Produkt Kód Popis E F M

237-SYS

kancelářská židle, opěrák vysoký, nastavitelná opěrka hlavy
čalouněná,  synchronní mechanika SYS s bočním nastavením
tuhosti, nastavení výšky opěráku UP-DOWN, kříž nylon černý,
kolečka, plynový píst, cena bez područek

16 kg 0,43 m3

4930 5170 5330

237-AT

kancelářská židle, opěrák vysoký, nastavitelná opěrka hlavy
čalouněná,  synchronní mechanika AT s automatickým
nastavením tuhosti, nastavení výšky opěráku UP-DOWN, kříž nylon
černý, kolečka, plynový píst, cena bez područek

16 kg 0,43 m3

5290 5550 5710

235-SYS

kancelářská židle, opěrák vysoký, synchronní mechanika SYS s
bočním nastavením tuhosti, nastavení výšky opěráku UP-DOWN,
kříž nylon černý, kolečka, plynový píst, cena bez područek

16 kg 0,32 m3

3980 4220 4380

235-AT

kancelářská židle, opěrák vysoký, synchronní mechanika AT s
automatickým nastavením tuhosti, nastavení výšky opěráku UP-
DOWN, kříž nylon černý, kolečka, plynový píst, cena bez područek

16 kg 0,32 m3

4340 4600 4760

232-SYS

kancelářská židle, opěrák střední, synchronní mechanika SYS s
bočním nastavením tuhosti, nastavení výšky opěráku UP-DOWN,
kříž nylon černý, kolečka, plynový píst, cena bez područek

12 kg 0,32 m3

3910 4150 4310

232-KZ-
N1

konferenční židle, podnož ocelová pérová v barvě N1 černá, cena
bez područek

14 kg 0,43 m3
2880 3130 3300

232-KZ-
N2

konferenční židle, podnož ocelová pérová v barvě N2 efekt hliník,
cena bez područek

14 kg 0,43 m3
3000 3250 3420

231-SYS

kancelářská židle, šedé plastové komponenty, opěrák střední,
synchronní mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti,
nastavení výšky opěráku UP-DOWN, kříž nylon šedý, kolečka 60
mm, plynový píst, cena bez područek

12 kg 0,32 m3

4360 4610 4780

231-KZ-
N2

konferenční židle, šedé plastové komponenty, podnož ocelová
pérová v barvě N2 efekt hliník, cena bez područek

14 kg 0,43 m3
3170 3410 3600



46

Série LYRA

Volitelné doplňky a
modifikace

 BR-540 područky výškově a šířkově nastavitelné, barva černá, cena za pár 1410

 BR-550 područky výškově, šířkově a hloubkově nastavitelné, s PU loketníkem
natočitelným do stran, barva černá- nylon, cena za pár 1690

BR-550-
N6

područky nastavitelné výškově, do šířky a natočitelné do stran, s měkkou
podložkou pod ruce hloubkově nastavitelnou, kovová část těla područky
leštěný hliník N6, cena za pár

1990

BR-236-
N1 područky výškově nastavitelné černé, cena za pár 900

BR-236-
N4 područky výškově nastavitelné, kovová část N4 chrom, cena za pár 940

BR-231 područky pevné, plastové šedé, cena za pár 600

BR-232 područky pevné, plastové černé, cena za pár 390

BR-205 područky pevné plastové, černé, cena za pár 250

BR-207 područky výškově nastavitelné černé, cena za pár 550

BR-209 područky výškově nastavitelné černé, měkké PU loketníky, cena za pár 680

BR-209-
N6

područky výškově nastavitelné, hliníková část těla područky leštěná N6,
měkké PU loketníky, cena za pár 1000

BR-210 područky nastavitelné výškově s 2D nastavitelnými PU loketníky, černé, cena
za pár 830

F80-N1 příplatek za hliníkový kříž F80-N1 černý 450

F80-N2 příplatek za hliníkový kříž F80-N2 v barvě N2 efekt hliník 450

F80-N6 příplatek za hliníkový kříž F80-N6 leštěný 450

P příplatek za posuvný sedák (platí pouze pro mechaniky SY a SYS) 180
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Série LYRA

Volitelné doplňky a
modifikace

PN příplatek za posuvný sedák s funkcí individuálního nastavení náklonu (platí
pouze pro modely s mechanikou SYS) 300

BO příplatek za nastavitelnou bederní opěrku 760

RM příplatek za kolečka s pryží na tvrdou podlahu 120

RM 60 příplatek za kolečka s pryží na tvrdou podlahu, průměr 60 mm (pro model 231
bez příplatku) 190

RU 60 příplatek za tvrdá kolečka o průměru 60 mm 190

GM příplatek za kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy - platí pro
konferenční modely 100

Produktové informace Popis

MECHANIKA
AT

Židle vybavené mechanikou AT automaticky nastaví tuhost pohybu opěradla a sedáku dle hmotnosti
uživatele. Pro mechaniku AT je možné použít pouze područky BR-207, 209, 210.

ČALOUNĚNÍ Série LYRA se vyrábí v textilních potazích kategorie E, F, M.

ZÁRUKA 5 let
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Série HARMONY

Produkt Kód Popis F M COM+ P

830-H
křeslo vysoké, mechanika houpací H , kříž hliník leštěný  ,
područky plné celočalouněné, kolečka velká, cena včetně
područek

11550 12320 16050 19000

832-H křeslo střední, mechanika houpací H , kříž hliník leštěný  ,
područky plné celočalouněné, cena včetně područek 11090 11730 14850 17730

832-RA
křeslo střední, výškově stavitelné, houpací mechanika RA,
kříž hliník leštěný , područky plné celočalouněné, kolečka
velká, cena včetně područek

10540 11180 14310 17180

832-PRA
křeslo střední, výškově stavitelné, piastra z leštěného
hliníku PRA,  kříž hliník leštěný   ,  područky plné
celočalouněné, kolečka velká, cena včetně područek

10340 10980 14110 16980

832-RA,
F30-N6

křeslo střední, výškově stavitelné, houpací mechanika RA,
kříž 4-ramenný hliník leštěný , područky plné
celočalouněné, kluzáky, cena včetně područek

10910 11550 14680 17550

832-PRA,
F30-N6

křeslo střední, výškově stavitelné, piastra z leštěného
hliníku PRA,  kříž 4-ramenný hliník leštěný   ,  područky
plné celočalouněné, kluzáky, cena včetně područek

10710 11350 14480 17350

835-RA
křeslo nízké, výškově stavitelné, houpací mechanika RA,
kříž hliník leštěný , područky plné celočalouněné, kolečka
velká, cena včetně područek

10060 10560 12880 15980

835-PRA
křeslo nízké, výškově stavitelné, piastra z leštěného hliníku
PRA,  kříž hliník leštěný   ,  područky plné celočalouněné,
kolečka velká, cena včetně područek

9860 10360 12680 15780

835-RA,
F30-N6

křeslo nízké, výškově stavitelné, houpací mechanika RA,
kříž 4-ramenný hliník leštěný , područky plné
celočalouněné, kluzáky, cena včetně područek

10440 10940 13260 16360

835-
PRA,F30-

N6

křeslo nízké, výškově stavitelné, piastra z leštěného hliníku
PRA,  kříž 4-ramenný hliník leštěný   ,  područky plné
celočalouněné, kluzáky, cena včetně područek

10240 10740 13060 16160

820-H křeslo vysoké, mechanika houpací H , kříž hliník leštěný ,
kolečka velká, cena bez područek 9350 9810 11940 14360
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Série HARMONY

Produkt Kód Popis F M COM+ P

822-H křeslo střední, mechanika houpací H , kříž hliník leštěný ,
kolečka velká, cena bez područek 8860 9230 10740 13090

822-RA křeslo střední, výškově stavitelné, houpací mechanika RA,
kříž hliník leštěný , kolečka velká, cena bez područek 8310 8680 10190 12540

822-PRA
křeslo střední, výškově stavitelné, piastra z leštěného
hliníku PRA, kříž hliník leštěný , kolečka velká, cena bez
područek

8110 8480 9990 12340

822-RA,
F30-N6

křeslo střední, výškově stavitelné, houpací mechanika RA,
kříž hliník leštěný 4-ramený , kluzáky , cena bez područek 8660 8800 10360 12710

822-PRA,
F30-N6

křeslo střední, výškově stavitelné, piastra z leštěného
hliníku PRA, kříž hliník leštěný 4-ramený , kluzáky , cena
bez područek

8460 8600 10160 12510

825-RA křeslo nízké, výškově stavitelné, houpací mechanika RA,
kříž hliník leštěný , kolečka velká , cena bez područek 7830 8060 8770 11340

825-PRA
křeslo nízké, výškově stavitelné, piastra z leštěného hliníku
PRA, kříž hliník leštěný , kolečka velká , cena bez
područek

7630 7860 8570 11140

825-RA,
F30-N6

křeslo nízké, výškově stavitelné, houpací mechanika RA,
kříž hliník leštěný 4-ramený, kluzáky, cena bez područek 8210 8440 9140 11720

825-PRA,
F30-N6

křeslo nízké, výškově stavitelné, piastra z leštěného hliníku
PRA, kříž hliník leštěný 4-ramený  , kluzáky , cena bez
područek

8010 8240 8940 11520

825-KZ-
N4 křeslo nízké, kostra pérová v provedení chrom N4 9210 9440 10150 12720

835-KZ-
N4

křeslo nízké, kostra pérová v provedení chrom N4,
područky plné celočalouněné,  cena včetně područek 11440 11940 14260 17360
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Série HARMONY

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-820 područky z leštěného hliníku v kombinaci s černým polyuretanem, cena za pár 1200

BR-821 područky z leštěného hliníku čalouněné kůží nebo Comfort+, cena za pár 1600

BRD-821 područky z leštěného hliníku s dřevěným inzertem - materiál Jasan. 1900

RM-N4 kolečka chromová s pryží na tvrdou podlahu 700

RM kolečka s pryží na tvrdou podlahu (bez příplatku) 0

R37 kolečka, průměr 37 mm, platí pro modely s křížem F30-N6, kde kolečka
mohou nahradit standardně dodávané kluzáky 0

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ HARMONY je charakteristická čalouněným pruhem na boku křesla a u pevných područek pod lokty.
Pruhy lze vybrat pouze z vzorkovníků kůží a Comfort+.

ZÁRUKA 5 let
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Série HARMONY PURE

Produkt Kód Popis E F M P/V;
COM+ P

850-H

křeslo vysoké, korpus vypěněný studenou
pěnou s kovovou výztuhou,  mechanika houpací
H , kříž nylon černý ,  kolečka velká, cena bez
područek

7070 7460 7900 10410 12270

852-H

 
křeslo střední, korpus vypěněný studenou
pěnou s kovovou výztuhou,  mechanika houpací
H , kříž nylon černý ,  cena bez područek 

6740 7100 7500 9620 11590

852-RA
křeslo střední, korpus vypěněný studenou
pěnou s kovovou výztuhou,  mechanika houpací
RA , kříž nylon černý ,  cena bez područek

6140 6500 6900 9020 10990

852-PRA

křeslo střední, korpus vypěněný studenou
pěnou s kovovou výztuhou, piastra z leštěného
hliníku PRA, kříž nylon černý, cena bez
područek

5940 6300 6700 8820 10790

855-RA
křeslo nízké,  korpus vypěněný studenou pěnou
s kovovou výztuhou, mechanika houpací RA,
kříž nylon černý, cena bez područek

5880 6210 6580 7960 9980

855-PRA
křeslo nízké,  korpus vypěněný studenou pěnou
s kovovou výztuhou, piastra z leštěného hliníku
PRA, kříž nylon černý, cena bez područek

5680 6010 6380 7760 9780

855-KZ-
N4

křeslo nízké, konferenční, korpus vypěněný
studenou pěnou s kovovou výztuhou, kostra
ocelová pérová v provedení chrom N4

5650 5980 6350 7740 9760

855-K-N4
křeslo nízké, konferenční, korpus vypěněný
studenou pěnou s kovovou výztuhou, kostra
ocelová čtyřnohá v provedení chrom N4

5880 6210 6580 7960 9980

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-820 područky z leštěného hliníku v kombinaci s černým polyuretanem, cena za pár 1200

BR-821 područky z leštěného hliníku čalouněné kůží 1600

BRD-821 područky z leštěného hliníku s dřevěným inzertem - materiál Jasan. 1900
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Série HARMONY PURE

Volitelné doplňky a
modifikace

F80-N6 příplatek za hliníkový leštěný kříž F80-N6 450

RM-N4 kolečka chromová s pryží na tvrdou podlahu 700

RM kolečka s pryží na tvrdou podlahu (bez příplatku) 0

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ
HARMONY Pure je charakteristická čalouněným hladkým jednobarevným čalouněním. Kategorie P/V
- kůže je v přední části, záda jsou v kožence, pouze v barvě černé, bílé a slonová kost.Harmony Pure
se dělá v kategoriích E(kromě Dino), F,M,O,P/V,COM+ a kůží P.

ZÁRUKA 5 let
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Série PLUTO

Produkt Kód Popis Net F M P

600

křeslo, vysoký opěrák, síťovina dle výběru slonová kost
(WH) nebo černá (BL), područky chromové, leštěný
hliníkový kříž, mechanika H

17 kg 0,37 m3

13170

601

křeslo, vysoký opěrák, síťovina dle výběru slonová kost
(WH) nebo černá (BL), područky chromové čalouněné
kůží v barvě síťoviny, leštěný hliníkový kříž, mechanika H

17 kg 0,37 m3

13320

605

křeslo, vysoký opěrák, síťovina dle výběru slonová kost
(WH) nebo černá (BL), korpus celočalouněný, područky
chromové, leštěný hliníkový kříž, mechanika H

18 kg 0,37 m3

14440 14980 16530

606

křeslo, vysoký opěrák, síťovina dle výběru slonová kost
(WH) nebo černá (BL), korpus celočalouněný, područky
chromové čalouněné kůží, leštěný hliníkový kříž,
mechanika H

18 kg 0,37 m3

14590 15130 16680

610

křeslo, nízký opěrák,síťovina dle výběru slonová kost
(WH) nebo černá (BL), područky chromové, leštěný
hliníkový kříž s kolečky nebo kluzáky, mechanika H

16 kg 0,32 m3

12960

611

křeslo, nízký opěrák, síťovina dle výběru slonová kost
(WH) nebo černá (BL), područky chromové čalouněné
kůží v barvě síťoviny, leštěný hliníkový kříž s kolečky
nebo kluzáky, mechanika H

16 kg 0,32 m3

13110

615

křeslo, nízký opěrák, síťovina dle výběru slonová kost
(WH) nebo černá (BL), korpus celočalouněný, područky
chromové, leštěný hliníkový kříž s kolečky nebo kluzáky,
mechanika H

17 kg 0,32 m3

14050 14500 15350

616

křeslo, nízký opěrák, síťovina dle výběru slonová kost
(WH) nebo černá (BL), korpus celočalouněný, područky
chromové čalouněné kůží v barvě síťoviny, leštěný
hliníkový kříž s kolečky nebo kluzáky, mechanika H

17 kg 0,32 m3

14200 14650 15500
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Série PLUTO

Produkt Kód Popis Net F M P

620

konferenční křeslo, opěrák síťovina dle výběru slonová
kost (WH) nebo černá (BL), područky chromové

13 kg 0,46 m3
10480

621

konferenční křeslo, opěrák síťovina dle výběru slonová
kost (WH) nebo černá (BL), područky chromové
čalouněné kůží v barvě síťoviny

13 kg 0,46 m3

10630

625

konferenční křeslo, síťovina dle výběru slonová kost (WH)
nebo černá (BL), korpus celočalouněný, područky
chromové

14 kg 0,46 m3

11590 12040 12890

626

konferenční křeslo, síťovina dle výběru slonová kost (WH)
nebo černá (BL), korupus celočalouněný, područky
chromové čalouněné kůží v barvě síťoviny

14 kg 0,46 m3

11740 12190 13040

630

křeslo, nízký opěrák, síťovina dle výběru slonová kost
(WH) nebo černá (BL), područky chromové, leštěný
hliníkový kříž s kluzáky nebo kolečky, piastra umožňuje
pouze výškové nastavení

15 kg 0,32 m3

11900

631

křeslo, nízký opěrák, síťovina dle výběru slonová kost
(WH) nebo černá (BL), područky chromové čalouněné
kůží v barvě síťoviny, leštěný hliníkový kříž s kluzáky
nebo kolečky, piastra umožňuje pouze výškové nastavení

15 kg 0,32 m3

12050

635

křeslo, nízký opěrák, síťovina dle výběru slonová kost
(WH) nebo černá (BL), korpus celočalouněný, područky
chromové, leštěný hliníkový kříž s kolečky nebo kluzáky,
piastra umožňuje pouze výškové nastavení

16 kg 0,32 m3

12960 13410 14270

636

křeslo, nízký opěrák, síťovina dle výběru slonová kost
(WH) nebo černá (BL), korpus celočalouněný, područky
chromové čalouněné kůží v barvě síťoviny, leštěný
hliníkový kříž s kolečky nebo kluzáky, piastra umožňuje
pouze výškové nastavení

16 kg 0,32 m3

13110 13560 14420
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Série PLUTO

Volitelné doplňky a
modifikace

BL síťovina černá

WH síťovina slonová kost

R kolečka na koberec 0

RM kolečka s pryží na tvrdou podlahu (bez příplatku) 0

RM-N4 kolečka chromová s pryží na tvrdou podlahu 700

GM příplatek za kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy - platí pouze pro
konferenční modely 100

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ
Čalouněné modely série PLUTO se vyrábí pouze v látkách kategorie F - Mecamed, Xtreme a Vena,
v kategorii M - Silvertex, Jet, Aquarius a v kategorii O - Blazer.
Područky jsou u křesel v látce očalouněny do kůže v barvě síťoviny (černá nebo slonová kost), u
křesel čalouněných do kůže v barvě požadované kůže.

ZÁRUKA 5 let
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Série FLY

Produkt Kód Popis E F M Style
Strip P/V COM+ P

700

celočalouněné křeslo,
vysoký opěrák,
polštářové čalounění,
leštěné hliníkové područky,
leštěný hliníkový kříž,
houpací mechanika

15
kg

0,46
m3

9440 10070 10670 13780 14130 14780

701

celočalouněné křeslo,
nízký opěrák, polštářové
čalounění, leštěné
hliníkové područky, leštěný
hliníkový kříž, houpací
mechanika RA

13
kg

0,34
m3

8950 9400 9830 12120 12280 13020

702

celočalouněné křeslo,
nízký opěrák, polštářové
čalounění, leštěné
hliníkové područky, leštěný
hliníkový kříž, piastra,
výškově stavitelné

12
kg

0,34
m3

8300 8750 9190 11480 11640 12380

703

konferenční
celočalouněné křeslo,
nízký opěrák, polštářové
čalounění, leštěné
hliníkové područky,
leštěný 4-ramenný
hliníkový kříž, kluzáky,
piastra, výškově
stavitelné

12
kg

0,34
m3

8980 9430 9870 12150 12320 13050

704

konferenční celočalouněné
křeslo, nízký opěrák,
polštářové čalounění,
leštěné hliníkové područky,
chromová kostra KZ

11
kg

0,46
m3

8780 9230 9660 11950 12110 12850

710

celočalouněné křeslo,
vysoký opěrák,
čalounění s prošitím do
pruhů, leštěné hliníkové
područky, leštěný hliníkový
kříž, houpací mechanika

14
kg

0,46
m3

9300 9840 10360 10850 13000 13290 14000



57

Série FLY

Produkt Kód Popis E F M Style
Strip P/V COM+ P

711

celočalouněné křeslo,
nízký opěrák, čalounění s
prošitím do pruhů,
leštěné hliníkové područky,
leštěný hliníkový kříž,
houpací mechanika RA

12
kg

0,34
m3

8890 9340 9780 10190 12070 12230 12970

721

celočalouněné křeslo,
nízký opěrák, čalounění s
prošitím do pruhů, leštěný
hliníkový kříž, houpací
mechanika RA

7840 8290 8730 9140 11020 11180 11920

712

celočalouněné křeslo,
nízký opěrák, čalounění s
prošitím do pruhů, leštěné
hliníkové područky, leštěný
hliníkový kříž, piastra,
výškově stavitelné

11
kg

0,34
m3

8250 8700 9130 9540 11420 11580 12320

722

celočalouněné křeslo,
nízký opěrák, čalounění s
prošitím do pruhů, leštěný
hliníkový kříž, piastra,
výškově stavitelné

7200 7650 8080 8490 10370 10530 11270

713

konferenční celočalouněné
křeslo, nízký opěrák,
čalounění s prošitím do
pruhů, leštěné hliníkové
područky, leštěný 4-
ramenný hliníkový kříž,
kluzáky, piastra, výškově
stavitelné

11
kg

0,34
m3

8930 9380 9810 10220 12100 12260 13000

723

konferenční celočalouněné
křeslo, nízký opěrák,
čalounění s prošitím do
pruhů,  leštěný 4-
ramenný hliníkový kříž,
kluzáky, piastra, výškově
stavitelné

7880 8330 8760 9170 11050 11210 11950
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Série FLY

Produkt Kód Popis E F M Style
Strip P/V COM+ P

714

konferenční celočalouněné
křeslo, čalounění s
prošitím do pruhů,
leštěné hliníkové područky,
chromová kostra KZ

10
kg

0,46
m3

8720 9170 9610 10020 11900 12060 12800

724

konferenční celočalouněné
křeslo, čalounění s
prošitím do pruhů,
chromová kostra KZ

7670 8120 8560 8970 10850 11010 11750

715

relaxační celočalouněné
křeslo, čalounění s
prošitím do pruhů,
leštěné hliníkové područky,
leštěný hliníkový kříž,
kluzáky

13
kg

0,46
m3

15330 15800 16330 16820 18970 19260 19870

716

podnožka k relaxačnímu
křeslu, leštěný hliníkový
kříž, kluzáky

9 kg 0,27
m3

6360 6540 6720 6890 7600 7730 8500

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-FLY-
BL kožený návlek na područku v černé barvě, cena za pár 200

BR-FLY-
WH kožený návlek na područku v bílé barvě, cena za pár 200

BR-FLY-
VA kožený návlek na područku v barvě slonová kost, cena za pár 200

HO černý kožený podhlavník k relaxačnímu křeslu 715 1000

RM-N4 kolečka chromová s pryží na tvrdou podlahu 700
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Série FLY

Volitelné doplňky a
modifikace

RM kolečka s pryží na tvrdou podlahu (bez příplatku) 0

R37 kolečka, průměr 37 mm, platí pro modely s křížem F30-N6, kde kolečka
mohou nahradit standardně dodávané kluzáky 0

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ
Série FLY se vyrábí ve všech látkách kategorie E(kromě Dino), F,M,O,Style Strip,COM+, P/V a P.
Kategorie P/V  je kombinací kůže na sedací části a koženky Vena na zadní části opěráku. Koženka i
kůže jsou barevně identické. Kategorie P/V je pouze  v barvě černé, bílé a slonová kost.

ZÁRUKA 5 let
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Série CHARM

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

800 - SYS
-P

kancelářské křeslo, opěrák vysoký,
synchronní mechanika SYS s bočním
nastavením tuhosti a posuvem sedáku,
hliníkový černý kříž, područky pevné čalouněné
s černou plastovou krytkou

14490 15220 16040 20410 21280

810 - SYS
-P

kancelářské křeslo, opěrák střední, synchronní
mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti a
posuvem sedaku, hliníkový černý kříž, područky
pevné čalouněné s černou plastovou krytkou

13340 14010 14770 18750 19820

811

kancelářské křeslo konferenční, opěrák
střední, výškově nastavitelné, černý hliníkový
kříž,celočalouněné područky  s plastovou
krytkou, kolečka nebo kluzáky

18 kg 0,34 m3

12800 13470 14230 18260 19290

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-
CHARM příplatek za očalounění područky do kůže, cena za pár 670

F95-N6 příplatek za hliníkový kříž F95-N6 leštěný 240

RM kolečka s pryží na tvrdou podlahu (bez příplatku) 0

RM-N4 kolečka chromová s pryží na tvrdou podlahu 700

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Řada CHARM se vyrábí v látkách kategorie E(kromě Dino)F, M, O, COM+ a kůži P. Nevyrábí se v
potahu Mecamed a Silvertex a Vena.

ZÁRUKA 5 let
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Série SLIM

Produkt Kód Popis E F M

270-N1

konferenční židle celočalouněná, kostra ocelová pérová v barvě N1
černá

10 kg 0,46 m3
4900 5490 5800

270-N2

konferenční židle celočalouněná, kostra ocelová pérová v barvě N2
efekt hliník

10 kg 0,46 m3
5030 5620 5930

270-N4
konferenční židle celočalouněná, kostra ocelová pérová N4 chrom

10 kg 0,46 m3
5290 5880 6190

275-N1

konferenční židle, kostra ocelová pérová v barvě N1 černá, zezadu
dřevěný korpus mořený v odstínu V1

12 kg 0,46 m3
6550 6720 7170

275-N2

konferenční židle, kostra ocelová pérová v barvě N2 efekt hliník,
zezadu dřevěný korpus mořený v odstínu V1.

12 kg 0,46 m3
6690 6850 7290

275-N4

konferenční židle, kostra ocelová pérová N4 chrom, zezadu dřevěný
korpus mořený v odstínu V1.

12 kg 0,46 m3
6950 7100 7560

Volitelné doplňky a
modifikace

GM kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy 100

MO Moření v odstínech bříza V2, třešeň V8 min.počet 4 kusy, příplatek za kus 220

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Série SLIM se vyrábí v textilních potazích kategorie E, F(kromě látky Vena), M (kromě látek
Mecamed, Silvertex a Jet) a O.

ZÁRUKA 5 let
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Série TWIST

Produkt Kód Popis W E F M

240-N1

konferenční židle stohovatelná, bez područek, kostra
ocelová čtyřnohá v barvě N1 černá, korpus bukový
natural V1 nebo lamináty:  LZL - zebrano světlé, LZD -
zebrano tmavé, LCH - dezén buk v odstínu tmavá
čokoláda,

6 kg 0,37 m3

2220

240-N2

konferenční židle stohovatelná, bez područek, kostra
ocelová čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník, korpus bukový
natural V1 nebolamináty:  LZL - zebrano světlé, LZD -
zebrano tmavé, LCH - dezén buk v odstínu tmavá
čokoláda,

6 kg 0,37 m3

2320

240-N4

konferenční židle stohovatelná, bez područek, kostra
ocelová čtyřnohá N4 chrom, korpus bukový natural V1
nebo lamináty:  LZL - zebrano světlé, LZD - zebrano
tmavé, LCH - dezén buk v odstínu tmavá čokoláda,

6 kg 0,37 m3

2830

241-N1

konferenční židle stohovatelná, bez područek, kostra
ocelová čtyřnohá v barvě N1 černá, korpus bukový
natural V1 nebolamináty:  LZL - zebrano světlé, LZD -
zebrano tmavé, LCH - dezén buk v odstínu tmavá
čokoláda, čalouněný panel sedáku

6,5 kg 0,37 m3

2610 2790 2910

241-N2

konferenční židle stohovatelná, bez područek, kostra
ocelová čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník, korpus bukový
natural V1 nebo lamináty:  LZL - zebrano světlé, LZD -
zebrano tmavé, LCH - dezén buk v odstínu tmavá
čokoláda, čalouněný panel sedáku

6,5 kg 0,37 m3

2710 2890 3010

241-N4

konferenční židle stohovatelná, bez područek, kostra
ocelová čtyřnohá N4 chrom, korpus bukový natural V1
nebo lamináty: LZL - zebrano světlé, LZD - zebrano
tmavé, LCH - dezén buk v odstínu tmavá čokoláda,
čalouněný panel sedáku

6,5 kg 0,37 m3

3220 3400 3520
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242-N1

konferenční židle stohovatelná,bez područek, kostra
ocelová čtyřnohá v barvěN1 černá, korpus bukový natural
V1 nebo lamináty: LZL - zebrano světlé, LZD - zebrano
tmavé, LCH - dezén buk v odstínu tmavá čokoláda,
čalouněné panely sedáku a opěradla

7 kg 0,37 m3

2930 3230 3410

242-N2

konferenční židle stohovatelná,bez područek, kostra
ocelová čtyřnohá v barvěN2 efekt hliník, korpus bukový
natural V1 nebo lamináty: LZL - zebrano světlé, LZD -
zebrano tmavé, LCH - dezén buk v odstínu tmavá
čokoláda,  čalouněné panely sedáku a opěradla

7 kg 0,37 m3

3030 3330 3510

242-N4

konferenční židle stohovatelná,bez područek, kostra
ocelová čtyřnohá N4 chrom, korpus bukový natural V1
nebo lamináty: LZL - zebrano světlé, LZD - zebrano
tmavé, LCH - dezén buk v odstínu tmavá čokoláda,
čalouněné panely sedáku a opěradla

7 kg 0,37 m3

3540 3840 4020

246-N1

konferenční židle stohovatelná, bez područek, kostra
ocelová čtyřnohá v barvě N1 černá, korpus
celočalouněný

6,5 kg 0,37 m3

2200 2480 3060

246-N2

konferenční židle stohovatelná, bez područek, kostra
ocelová čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník, korpus
celočalouněný

6,5 kg 0,37 m3

2300 2580 3160

246-N4

konferenční židle stohovatelná, bez područek, kostra
ocelová čtyřnohá N4 chrom, korpus celočalouněný

6,5 kg 0,37 m3
2800 3070 3670

250-N1

konferenční židle stohovatelná s područkami, kostra
ocelová čtyřnohá v barvě N1 černá, korpus bukový natural
V1 nebo lamináty: LZL - zebrano světlé, LZD - zebrano
tmavé, LCH - dezén buk v odstínu tmavá čokoláda,

7 kg 0,37 m3

3320

250-N2

konferenční židle stohovatelná s područkami, kostra
ocelová čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník, korpus bukový
natural V1 nebo lamináty: LZL - zebrano světlé, LZD -
zebrano tmavé, LCH - dezén buk v odstínu tmavá
čokoláda

7 kg 0,37 m3

3420
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251-N1

konferenční židle stohovatelná s područkami, kostra
ocelová čtyřnohá v barvě N1 černá, korpus bukový
natural V1 nebolamináty:  LZL - zebrano světlé, LZD -
zebrano tmavé, LCH - dezén buk v odstínu tmavá
čokoláda,  čalouněný panel sedáku

7,5 kg 0,37 m3

3710 3890 4010

251-N2

konferenční židle stohovatelná s područkami, kostra
ocelová čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník, korpus bukový
natural V1 nebolamináty:  LZL - zebrano světlé, LZD -
zebrano tmavé, LCH - dezén buk v odstínu tmavá
čokoláda, čalouněný panel sedáku

7,5 kg 0,37 m3

3810 3990 4110

252-N1

konferenční židle stohovatelná s područkami, kostra
ocelová čtyřnohá v barvěN1 černá, korpus bukový natural
V1 nebo lamináty: LZL - zebrano světlé, LZD - zebrano
tmavé, LCH - dezén buk v odstínu tmavá čokoláda,
čalouněné panely sedáku a opěradla

8 kg 0,37 m3

4030 4330 4510

252-N2

konferenční židle stohovatelná s područkami, kostra
ocelová čtyřnohá v barvěN2 efekt hliník, korpus bukový
natural V1 nebo lamináty: LZL - zebrano světlé, LZD -
zebrano tmavé, LCH - dezén buk v odstínu tmavá
čokoláda, čalouněné panely sedáku a opěradla

8 kg 0,37 m3

4130 4430 4610

256-N1

konferenční židle stohovatelná s područkami, kostra
ocelová čtyřnohá v barvě N1 černá, korpus
celočalouněný

7,5 kg 0,37 m3

3300 3580 4160

256-N2
konferenční židle stohovatelnás područkami, kostra
ocelová čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník, korpus
celočalouněný

3400 3680 4260

243-N1

barová židle, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N1 černá,
korpus bukový natural V1 nebo lamináty: LZL - zebrano
světlé, LZD - zebrano tmavé, LCH - dezén buk v odstínu
tmavá čokoláda,

7 kg 0,46 m3

2900

243-N2

barová židle, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2 efekt
hliník, korpus bukový natural V1 nebo lamináty: LZL -
zebrano světlé, LZD - zebrano tmavé, LCH - dezén buk v
odstínu tmavá čokoláda,

7 kg 0,46 m3

3000
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244-N1

barová židle, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N1 černá,
korpus bukový natural V1 nebo lamináty: LZL - zebrano
světlé, LZD - zebrano tmavé, LCH - dezén buk v odstínu
tmavá čokoláda,  čalouněný panel sedáku
 

7,5 kg 0,46 m3

3290 3470 3590

244-N2

barová židle, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2 efekt
hliník, korpus bukový natural V1 nebo lamináty: LZL -
zebrano světlé, LZD - zebrano tmavé, LCH - dezén buk v
odstínu tmavá čokoláda,  čalouněný panel sedáku

7,5 kg 0,46 m3

3390 3570 3690

245-N1

barová židle, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N1 černá,
korpus bukový natural V1 nebo lamináty: LZL - zebrano
světlé, LZD - zebrano tmavé, LCH - dezén buk v odstínu
tmavá čokoláda, čalouněné panely sedáku a opěradla

8 kg 0,46 m3

3610 3910 4090

245-N2

barová židle, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2 efekt
hliník, korpus bukový natural V1 nebo lamináty: LZL -
zebrano světlé, LZD - zebrano tmavé, LCH - dezén buk v
odstínu tmavá čokoláda,  čalouněné panely sedáku a
opěradla

8 kg 0,46 m3

3710 4010 4190

221/3-N1

trojlavice, kostra ocelová v barvě N1 černá, korpusy
dřevěné mořené V1, celočalouněné nebo lamináty: LZL -
zebrano světlé, LZD - zebrano tmavé, LCH - dezén buk v
odstínu tmavá čokoláda

8380

221/3-N2

trojlavice, kostra ocelová v barvě N2 efekt hliník, korpusy
dřevěné mořené V1, celočalouněné nebo lamináty: LZL -
zebrano světlé, LZD - zebrano tmavé, LCH - dezén buk v
odstínu tmavá čokoláda

8750

221/4-N1

čtyřlavice, kostra ocelová v barvě N1 černá, korpusy
dřevěné mořené V1, celočalouněné nebo lamináty: LZL -
zebrano světlé, LZD - zebrano tmavé, LCH - dezén buk v
odstínu tmavá čokoláda

10610

221/4-N2

čtyřlavice, kostra ocelová v barvě N2 efekt hliník, korpusy
dřevěné mořené V1, celočalouněné nebo lamináty: LZL -
zebrano světlé, LZD - zebrano tmavé, LCH - dezén buk v
odstínu tmavá čokoláda

11020

Volitelné doplňky a
modifikace

MO Moření v odstínech bříza V2, třešeň V8 min.počet 10 kusů, příplatek za kus 220

MO-256
moření područek pro model 256 v odstínech bříza V2, třešeň V8, minimální
množství 10 kusů židlí;
příplatek za 1 pár područek (1 kus židle)

100

SR příplatek za spojky do řad 300

GM kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy 100

VO sleva při dodání korpusu v surovém stavu (bez povrchové úpravy) -150
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Volitelné doplňky a
modifikace

DV vozík pro snadnější manipulaci a přemisťování židlí Twist 1700

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Série TWIST se vyrábí ve všech textilních potazích kategorie E, F, M. Modely 246 a 256 není možné
čalounit v látkách Mecamed, Silvertex a Jet.

ZÁRUKA 5 let
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090-K-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N1 černá, bez područek,
čalouněný sedák a opěrák, opěrák nízký

9 kg 0,47 m3 3

2080 2310 2520

090-K-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník, bez područek,
čalouněný sedák a opěrák, opěrák nízký

9 kg 0,47 m3 3

2130 2360 2570

090-K-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá N4 chrom, bez područek, čalouněný
sedák a opěrák, opěráknízký

9 kg 0,47 m3 3

2910 3140 3350

090-K-B-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N1 černá s černými
područkami, čalouněný sedák i opěrák,
opěrák nízký

9 kg 0,47 m3 3

2370 2600 2810

090-K-B-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník s černými
područkami, čalouněný sedák i opěrák,
opěrák nízký

9 kg 0,47 m3 3

2420 2650 2860

090-K-B-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá N4 chrom,s černými područkami,
čalouněný sedák a opěrák, opěrák nízký

9 kg 0,47 m3 3

3200 3430 3640

080-K-B-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N1 černá s šedými
nylonovými područkami, čalouněný sedák a
opěrák, opěrák nízký, plastový kryt sedáku
šedý

9 kg 0,47 m3 3

2450 2680 2890

080-K-B-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník s šedými
nylonovými područkami, čalouněný sedák a
opěrák, opěrák nízký, plastový kryt sedáku šedý

9 kg 0,47 m3 3

2500 2730 2950

080-K-B-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá N4 chrom s šedými nylonovými
područkami, čalouněný sedák a opěrák,
opěrák nízký, plastový kryt sedáku šedý

9 kg 0,47 m3 3

3280 3510 3720
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090-K-
BRD-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N1 černá s dřevěnými
područkami, sedák i opěrák čalouněný, opěrák
nízký, plastový kryt sedáku černý

9 kg 0,47 m3 3

4030 4260 4470

090-K-
BRD-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník s dřevěnými
područkami, sedák i opěrák čalouněný, opěrák
nízký, plastový kryt sedáku černý

9 kg 0,47 m3 3

4080 4310 4520

090-K-
BRD-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá N4 chrom s dřevěnými područkami,
sedák i opěrák čalouněný,opěrák nízký,
plastový kryt sedáku černý

9 kg 0,47 m3 3

4840 5070 5280

091-K-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N1 černá, bez područek,
čalouněný sedák, nízký opěrák překližka buk
natural V1

9 kg 0,47 m3 3

2540 2720 2880

091-K-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník, bez područek,
čalouněný sedák, nízký opěrák překližka buk
natural V1

9 kg 0,47 m3 3

2590 2770 2930

091-K-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá N4 chrom, bez područek, čalouněný
sedák, nízký opěrák překližka buk natural V1

9 kg 0,47 m3 3

3380 3560 3730

091-K-B-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N1 černá s černými
područkami, čalouněný sedák, nízký opěrák
překližka buk natural V1

9 kg 0,47 m3 3

2830 3010 3180

091-K-B-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník s černými
područkami, čalouněný sedák, nízký opěrák
překližka buk natural V1

9 kg 0,47 m3 3

2890 3060 3230

091-K-B-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá N4 chrom, s černými područkami,
čalouněný sedák, nízký opěrák překližka buk
natural V1

9 kg 0,47 m3 3

3680 3860 4020
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092-K-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N1 černá, bez područek,
sedák i opěrák překližka buk natural V1,
opěrák nízký

9 kg 0,47 m3 3

2840

092-K-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník, bez područek,
sedák i opěrák překližka buk natural V1,
opěrák nízký

9 kg 0,47 m3 3

2890

092-K-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá N4 chrom, bez područek, sedák i
opěrák  překližka buk natural V1, opěrák
nízký

9 kg 0,47 m3 3

3680

092-K-B-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N1 černá s černými
područkami, sedák i opěrák překližka buk
natural V1, opěrák nízký

9 kg 0,47 m3 3

3140

092-K-B-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník s černými
područkami, sedák i opěrák překližka buk
natural V1, opěrák nízký

9 kg 0,47 m3 3

3190

092-K-B-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá N4 chrom,s černými područkami,
sedák i opěrák  překližka buk natural V1,
opěrák nízký

9 kg 0,47 m3 3

3980

093-K-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N1 černá, bez područek, šitý
čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední,
plastový kryt sedáku černý

9 kg 0,47 m3 3

2190 2430 2690

093-K-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá, v barvě N2 efekt hliník, bez
područek, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák
střední, plastový kryt sedáku černý

9 kg 0,47 m3 3

2240 2480 2740

093-K-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá N4 chrom, bez područek, šitý
čalouněný sedák a opěrák, opěrák střední,
plastový kryt sedáku černý

9 kg 0,47 m3 3

3040 3280 3530
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093-K-B-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá, v barvě N1 černás područkami z
černého nylonu, šitý čalouněný sedák i opěrák,
opěrák střední, plastový kryt sedáku černý

9 kg 0,47 m3 3

2490 2730 2980

093-K-B-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá, v barvě N2 efekt hliník, s područkami
z černého nylonu, šitý čalouněný sedák a
opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku
černý

9 kg 0,47 m3 3

2540 2780 3030

093-K-B-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá N4 chrom, s područkami z černého
nylonu, šitý čalouněný sedák a opěrák, opěrák
střední, plastový kryt sedáku černý

9 kg 0,47 m3 3

3340 3570 3830

083-K-B-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá, v barvě N1 černás područkami z
šedého nylonu, šitý čalouněný sedák i opěrák,
opěrák střední, plastový kryt sedáku šedý

9 kg 0,46 m3 3

2570 2810 3060

083-K-B-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá, v barvě N2 efekt hliník, s područkami
z šedého nylonu, šitý čalouněný sedák a
opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku
šedý

9 kg 0,46 m3 3

2620 2860 3120

083-K-B-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá N4 chrom, s područkami z šedého
nylonu, šitý čalouněný sedák a opěrák, opěrák
střední, plastový kryt sedáku šedý

9 kg 0,46 m3 3

3420 3660 3910

093-K-
BRD-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N1 černá s dřevěnými
područkami, šitý čalouněný sedák i opěrák,
opěrák střední, plastový kryt sedáku černý

9 kg 0,47 m3 3

4190 4440 4690

093-K-
BRD-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník s dřevěnými
područkami, šitý čalouněný sedák i opěrák,
opěrák střední, plastový kryt sedáku černý

9 kg 0,47 m3 3

4240 4490 4740

093-K-
BRD-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá N4 chrom s dřevěnými područkami,
šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední,
plastový kryt sedáku černý

9 kg 0,47 m3 3

5020 5270 5520
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094-K-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá, v barvě N1 černá, bez
područek,čalouněný sedák, střední opěrák
překližka buk natural V1, plastový kryt sedáku
černý

9 kg 0,47 m3 3

2550 2730 2900

094-K-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá, v barvě N2 efekt hliník, bez
područek, čalouněný sedák, střední opěrák
překližka buk natural V1, plastový kryt sedáku
černý

9 kg 0,47 m3 3

2600 2780 2950

094-K-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá N4 chrom, bez područek, čalouněný
sedák, střední opěrák překližka buk natural
V1, plastový kryt sedáku černý

9 kg 0,47 m3 3

3400 3570 3740

094-K-B-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N1 černá, s černými
područkami, čalouněný sedák, střední opěrák
překližka buk natural V1, plastový kryt sedáku
černý

9 kg 0,47 m3 3

2850 3020 3190

094-K-B-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník, s černými
područkami,čalouněný sedák, střední opěrák
překližka buk natural V1, plastový kryt sedáku
černý

9 kg 0,47 m3 3

2900 3080 3240

094-K-B-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
čtyřnohá N4 chrom,s černými područkami,
čalouněný sedák, čalouněný sedák, střední
opěrák překližka buk natural V1, plastový kryt
sedáku černý

9 kg 0,47 m3 3

3690 3870 4040
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095-K-B-
N1

konferenční polokřeslo stohovatelné, kostra
ocelová čtyřnohá v barvě N1 černás
područkami z černého nylonu, čalouněný
sedák i opěrák, opěrák vysoký, plastový kryt
sedáku černý

10 kg 0,47 m3 3

2790 3050 3300

095-K-B-
N2

konferenční polokřeslo stohovatelné, kostra
ocelová čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník s
područkami z černého nylonu, čalouněný sedák
i opěrák, opěrák vysoký,plastový kryt sedáku
černý

10 kg 0,47 m3 3

2840 3100 3350

095-K-B-
N4

konferenční polokřeslo stohovatelné, kostra
ocelová čtyřnohá N4 chrom s područkami z
černého nylonu, čalouněný sedák i opěrák,
opěrák vysoký, plastový kryt sedáku černý

10 kg 0,47 m3 3

3630 3890 4150

085-K-B-
N1

konferenční polokřeslo stohovatelné, kostra
ocelová čtyřnohá v barvě N1 černá s
područkami z šedého nylonu, šitý čalouněný
sedák i opěrák, opěrák vysoký, plastový kryt
sedáku šedý

10 kg 0,47 m3 3

3040 3300 3550

085-K-B-
N2

konferenční polokřeslo stohovatelné,  kostra
ocelová čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník s
područkami z šedého nylonu, šitý čalouněný
sedák i opěrák, opěrák vysoký, plastový kryt
sedáku šedý

10 kg 0,43 m3 3

3090 3350 3600

085-K-B-
N4

konferenční polokřeslo stohovatelné, kostra
ocelová čtyřnohá N4 chrom s područkami z
šedého nylonu, šitý čalouněný sedák i opěrák,
opěrák vysoký, plastový kryt sedáku šedý

10 kg 0,43 m3 3

3950 4210 4470
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095-K-
BRD-N1

konferenční polokřeslo stohovatelné, kostra
ocelová čtyřnohá v barvě N1 černá s
dřevěnými područkami, šitý čalouněný sedák i
opěrák, opěrák vysoký, plastový kryt sedáku
černý

10 kg 0,43 m3 3

4470 4720 4970

095-K-
BRD-N2

Konferenční křeslo stohovatelné, kostra ocelová
čtyřnohá v barvě N2 efekt hliníks dřevěnými
područkami, šitý čalouněný sedák i opěrák,
opěrák vysoký, plastový kryt sedáku černý

10 kg 0,43 m3 3

4520 4770 5020

095-K-
BRD-N4

konferenční polokřeslo stohovatelné, kostra
ocelová čtyřnohá N4 chroms dřevěnými
područkami, šitý čalouněný sedák i opěrák,
opěrák vysoký, plastový kryt sedáku černý

10 kg 0,43 m3 3

5280 5530 5770

096-KZ-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
pérová v barvě N1 černá, polyuretanové
područky, čalouněný sedák i opěrák, opěrák
střední

10 kg 0,46 m3 3

3360 3650 3930 5930

096-KZ-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
pérová v barvě N2 efekt hliník, polyuretanové
područky, čalouněný sedák i opěrák, opěrák
střední

10 kg 0,46 m3 3

3460 3750 4030 6030

096-KZ-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
pérová v N4 chrom,polyuretanové područky,
čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední

10 kg 0,46 m3 3

3580 3870 4150 6150

097-KZ-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
pérová v barvě N1 černá,polyuretanové
područky,čalouněný sedák, střední opěrák
překližka buk natural V1

10 kg 0,46 m3 3

3610 3790 3950 4950

097-KZ-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
pérová v barvě N2 efekt hliník,polyuretanové
područky, čalouněný sedák, střední opěrák
překližka buk natural V1

10 kg 0,46 m3 3

3710 3890 4060 5060

097-KZ-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
pérová N4 chrom,polyuretanové područky,
čalouněný sedák, střední opěrák překližka buk
natural V1

10 kg 0,46 m3 3

3800 3980 4150 5150
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098-KZ-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
pérová v barvě N1 černá,polyuretanové
područky,čalouněný sedák, střední opěrák
čalouněný samonosnou síťovinou

10 kg 0,46 m3 3

4190 4360 4530 5530

098-KZ-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
pérová v barvě N2 efekt hliník, polyuretanové
područky, čalouněný sedák, střední opěrák
čalouněný samonosnou síťovinou

10 kg 0,46 m3 3

4290 4460 4630 5630

098-KZ-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová
pérová N4 chrom, polyuretanové područky,
čalouněný sedák, střední opěrák čalouněný
samonosnou síťovinou

10 kg 0,46 m3 3

4330 4500 4670 5670

099/2-N1

2-lavice, kovová podnož v barvě N1 černá,
spojovací profil a úchytky černé, čalouněný
sedák a opěrák, opěrák nízký, plastový kryt
sedáku černý

18 kg 0,35 m3 1

5600 6070 6520

099/2-N2

2-lavice, kovová podnož v barvě N2 efekt
hliník, spojovací profil a úchytky šedé,
čalouněný sedák a opěrák, opěrák nízký,
plastový kryt sedáku šedý

18 kg 0,58 m3 1

5720 6190 6620

099/2T-N1

2-lavice se stolkem, kovová podnož v barvě
N1 černá, spojovací profil a úchytky černé,
čalouněný sedák a opěrák, opěrák nízký,
plastový kryt sedáku černý

22 kg 0,87 m3 1

6640 7110 7560

099/2T-N2

2-lavice se stolkem, kovová podnož v barvě N2
efekt hliník, spojovací profil a úchytky šedé,
čalouněný sedák a opěrák, opěrák nízký,
plastový kryt sedáku šedý

22 kg 0,87 m3 1

6760 7230 7660

099/3-N1

3-lavice, kovová podnož v barvě N1 černá,
spojovací profil a úchytky černé, čalouněný
sedák a opěrák, opěrák nízký, plastový kryt
sedáku černý

27 kg 0,87 m3 1

7580 8270 8950

099/3-N2

3-lavice, kovová podnož v barvě N2 efekt
hliník, spojovací profil a úchytky šedé,
čalouněný sedák a opěrák, opěrák nízký,
plastový kryt sedáku šedý

22 kg 0,87 m3 1

7720 8410 9090
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099/3T-N1

3-lavice se stolkem, kovová podnož v barvě
N1 černá, spojovací profil a úchytky černé,
čalouněný sedák a opěrák, opěrák nízký,
plastový kryt sedáku černý

31 kg 1,16 m3 1

8780 9470 10140

099/3T-N2

3-lavice se stolkem, kovová podnož v barvě N2
efekt hliník, spojovací profil a úchytky šedé,
čalouněný sedák a opěrák, opěrák nízký,
plastový kryt sedáku šedý

31 kg 1,16 m3 1

8890 9580 10260

099/4-N1

4-lavice, kovová podnož v barvě N1 černá,
spojovací profil a úchytky černé, čalouněný
sedák a opěrák, opěrák nízký, plastový kryt
sedáku černý

36 kg 1,16 m3 1

9740 10660 11560

099/4-N2

4-lavice, kovová podnož v barvě N2 efekt
hliník, spojovací profil a úchytky šedé,
čalouněný sedák a opěrák nízký, plastový kryt
sedáku šedý

36 kg 1,16 m3 1

9880 10810 11700

099/V-2-
N1

2-lavice, kovová podnož v barvě N1 černá,
spojovací profil a úchytky černé, čalouněný
sedák, opěrák dřevěný, buk natural V1, plastový
kryt sedáku černý

18 kg 0,58 m3 1

6300 6650 6980

099/-V-2-
N2

2-lavice, kovová podnož v barvě N2 efekt
hliník, spojovací profil a úchytky šedé,
čalouněný sedák, opěrák dřevěný, buk natural
V1, plastový kryt sedáku šedý

18 kg 0,58 m3 1

6410 6770 7100

099/V-2T-
N1

2-lavice se stolkem, kovová podnož v barvě
N1 černá, spojovací profil a úchytky
černé,čalouněný sedák, opěrák nízký
dřevěný, buk natural V1, plastový kryt
sedáku černý

22 kg 0,87 m3 1

7430 7780 8110

099/V-2T-
N2

2-lavice se stolkem, kovová podnož v barvě N2
efekt hliník, spojovací profil a úchytky šedé,
čalouněný sedák, opěrák nízký dřevěný, buk
natural V1, plastový kryt sedáku šedý

22 kg 0,87 m3 1

7640 7990 8320
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099/V-3-
N1

3-lavice, kovová podnož v barvě N1 černá,
spojovací profil a  úchytky černé, čalouněný
sedák, opěrák nízký dřevěný, buk natural V1,
plastový kryt sedáku černý

27 kg 0,87 m3 1

8670 9190 9700

099-V-3-
N2

3-lavice, kovová podnož v barvě N2 efekt
hliník, spojovací profil a úchytky šedé,
čalouněný sedák, opěrák nízký dřevěný, buk
natural V1, plastový kryt sedáku šedý

27 kg 0,87 m3 1

8810 9330 9840

099/V-3T-
N1

3-lavice se stolkem, kovová podnož v barvě
N1 černá,  spojovací profil a úchytky černé,
čalouněný sedák, opěrák nízký dřevěný,  buk
natural V1, plastový kryt sedáku černý

31 kg 1,16 m3 1

9800 10320 10830

099/V-3T-
N2

3-lavice se stolkem, kovová podnož v barvě N2
efekt hliník, spojovací profil a úchytky šedé,
čalouněný sedák, opěrák nízký dřevěný, buk
natural V1, plastový kryt sedáku šedý

31 kg 1,16 m3 1

9950 10470 10980

099/V-4-
N1

4-lavice, kovová podnož v barvě N1 černá,
spojovací profil a  úchytky černé, čalouněný
sedák, opěrák nízký dřevěný, buk natural V1,
plastový kryt sedáku černý

36 kg 1,16 m3 1

11080 11770 12450

099/V-4-
N2

4-lavice, kovová podnož v barvě N2 efekt
hliník, spojovací profil a úchytky šedé,
čalouněný sedák, opěrák nízký dřevěný, buk
natural V1, plastový kryt sedáku šedý

36 kg 1,16 m3 1

11280 11970 12640

090-K-N2
RM37

konferenční židle stohovatelná s
kolečky,   kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2
efekt hliník, bez područek, čalouněný sedák a
opěrák, opěrák nízký

2430 2660 2870

090-K-B-
N2 RM37

konferenční židle stohovatelná s
kolečky, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2
efekt hliník s černými područkami, čalouněný
sedák i opěrák, opěrák nízký

2720 2950 3410
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080-K-B-
N2 RM37

konferenční židle stohovatelná s kolečky, kostra
ocelová čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník s
šedými nylonovými područkami, čalouněný
sedák a opěrák, opěrák nízký, plastový kryt
sedáku šedý

2800 3030 3250

090-N1
F40

otočná židle, persona v barvě N1 černá, bez
područek, čalouněný sedák a opěrák, plynový
píst, kříž černý nylon

11 kg 0,32 m3

2920 3150 3370

080-N2
F40-N2

otočná židle, persona v barvě N2 šedá, bez
područek, čalouněný sedák a opěrák, plynový
píst, kříž šedý nylon

11 kg 0,32 m3

3230 3460 3680

090-B-N1
F40

otočná židle, persona v barvě N1 černá, s
černými područkami, čalouněný sedák a
opěrák, plynový píst, kříž černý nylon

12 kg 0,32 m3

3250 3480 3700

080-B-N2
F40-N2

otočná židle, persona v barvě N2 šedé, s
šedými područkami, čalouněný sedák a
opěrák, plynový píst, kříž šedý nylon

12 kg 0,32 m3

3560 3790 4010

091-N1
F40

otočná židle, persona v barvě N1 černá, bez
područek, čalouněný sedák,  nízký opěrák
překližka buk natural V1, plynový píst, kříž
černý nylon

11 kg 0,32 m3

3120 3300 3460

091-B-N1
F40

otočná židle, persona v barvě N1 černá, s
černými područkami, čalouněný sedák,  nízký
opěrák překližka buk natural V1, plynový píst,
kříž černý nylon

12 kg 0,32 m3

3260 3440 3600

Volitelné doplňky a
modifikace

TP příplatek za sklopný stolek černý, pravý 1000
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Volitelné doplňky a
modifikace

BS-N1 košík pod sedák, barva černá 350

BS-N2 košík pod sedák, barva šedá 370

DV vozík pro snadnější manipulaci a přemisťování židlí Seance 1700

MO moření v odstínech bříza V2, třešeň V8.
minimální množství 15ks - příplatek za 1ks 280

SR příplatek za spojky do řad 280

CR plastový držák číslování židlí a číslovací štítek s potiskem dle požadavku
zákazníka 50

GM kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy 100

F40-N6 příplatek za kříž leštený hliník pro otočné modely 450

RM příplatek za kolečka s pryží na tvrdou podlahu 120

RM60 příplatek za kolečka s pryží na tvrdou podlahu, průměr 60 mm 190

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Série SEANCE - čalouněné modely se vyrábí v textilních potazích E, F, M, O a modely s kostrou KZ
rovněž v kategorii P - kůže.

SPOJKY DO
ŘAD

Pro spojení židlí do řad musí být každá jednotlivá židle vybavená  vestavěnými spojkami SR již z
výroby, dodatečná montáž není možná.

MOŘENÍ
Standardní povrchová úprava pro modely Seance s bukovým překližkovým sedákem a opěradlem
popřípadě područky BRD je V1 - transparetní povrchová úprava. Ostatní možnosti jsou uvedeny v
položce MO.

BS-N1, BS-N2 Košík pod sedák je potřeba objednat zároveň s židlí, na košík je speciální kostra, nelze jej objednat
dodatečně. Košík je odjimatelný.

ZÁRUKA 5 let

VERZE S
KOLEČKY Verze s kolečky je možná pro všechny verze s kostrou K-N2. Použitá kolečka jsou typu RM37.
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190-K-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě
N1 černá, bez područek, opěrák černý plastový, čalouněný sedák,
plastový kryt sedáku černý

9 kg 0,43 m3

1980 2150 2310

190-K-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2
efekt hliník, bez područek, opěrák černý plastový, čalouněný sedák,
plastový kryt sedáku černý

9 kg 0,43 m3

2030 2200 2360

190-K-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá N4 chrom,
bez područek, opěrák černý plastový, čalouněný sedák, plastový kryt
sedáku černý

9 kg 0,43 m3

2800 2970 3130

180-K-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě
N1 černá, bez područek, opěrák šedý plastový, čalouněný sedák,
plastový kryt sedáku šedý

9 kg 0,43 m3

2060 2230 2390

180-K-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2
efekt hliník, bez područek, opěrák šedý plastový, čalouněný sedák,
plastový kryt sedáku šedý

9 kg 0,43 m3

2110 2280 2440

180-K-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá N4 chrom,
bez područek, opěrák šedý plastový, čalouněný sedák, plastový kryt
sedáku šedý

9 kg 0,43 m3

2880 3050 3220

190-K-B-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě
N1 černá, s černými nylonovými područkami, opěrák černý
plastový, čalouněný sedák, plastový kryt sedáku černý

10 kg 0,43 m3

2290 2460 2620

190-K-B-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2
efekt hliník, s černými nylonovými područkami, opěrák černý
plastový, čalouněný sedák, plastový kryt sedáku černý

10 kg 0,43 m3

2340 2510 2670

190-K-B-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá N4 chrom,
s černými nylonovými područkami, opěrák černý plastový, čalouněný
sedák, plastový kryt sedáku černý

10 kg 0,43 m3

3110 3280 3450
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180-K-B-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě
N1 černá, s šedými nylonovými područkami, opěrák šedý
plastový, čalouněný sedák, plastový kryt sedáku šedý

10 kg 0,43 m3

2330 2500 2660

180-K-B-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2
efekt hliník, s šedými nylonovými područkami, opěrák šedý plastový,
čalouněný sedák, plastový kryt sedáku šedý

10 kg 0,43 m3

2380 2550 2720

180-K-B-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá N4 chrom,
s černými nylonovými područkami, opěrák šedý plastový, čalouněný
sedák, plastový kryt sedáku šedý

10 kg 0,43 m3

3150 3330 3490

191-K-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě
N1černá, bez područek, opěrák kónického tvaru celočalouněný
šitý, čalouněný sedák, plastový kryt sedáku černý

9 kg 0,43 m3

2240 2470 2690

191-K-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2
efekt hliník, bez područek, opěrák kónického tvaru celočalouněný
šitý, čalouněný sedák, plastový kryt sedáku černý

9 kg 0,43 m3

2300 2530 2740

191-K-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá N4 chrom,
bez područek, opěrák kónického tvaru celočalouněný šitý, čalouněný
sedák, plastový kryt sedáku černý

9 kg 0,43 m3

3070 3300 3510

191-K-B-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě
N1černá, s černými nylonovými područkami, opěrák kónického
tvaru celočalouněný šitý, čalouněný sedák, plastový kryt sedáku
černý

10 kg 0,43 m3

2560 2790 3000

191-K-B-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2
efekt hliník, s černými nylonovými područkami, opěrák kónického
tvaru celočalouněný šitý, čalouněný sedák, plastový kryt sedáku
černý

10 kg 0,43 m3

2610 2840 3050

191-K-B-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá N4 chrom,
s černými nylonovými područkami, opěrák kónického tvaru
celočalouněný šitý, čalouněný sedák, plastový kryt sedáku černý

10 kg 0,43 m3

3380 3610 3820
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181-K-B-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě
N1černá, s šedými nylonovými područkami, opěrák kónického
tvaru celočalouněný šitý, čalouněný sedák, plastový kryt sedáku
šedý

10 kg 0,43 m3

2700 2930 3140

181-K-B-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2
efekt hliník, s šedými nylonovými područkami, opěrák kónického
tvaru celočalouněný šitý, čalouněný sedák, plastový kryt sedáku šedý

10 kg 0,43 m3

2750 2980 3190

181-K-B-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá N4 chrom,
s šedými nylonovými područkami, opěrák kónického tvaru
celočalouněný šitý, čalouněný sedák, plastový kryt sedáku šedý

10 kg 0,43 m3

3520 3750 3960

199/2-N1

2-lavice, kovová podnož v barvě N1 černá, spojovací profil a
úchytky černé, čalouněný sedák, opěrák plastový černý, plastový
kryt sedáku černý

18 kg 0,6 m3

5660 5990 6320

199/2-N2

2-lavice, kovová podnož v barvě N2 efekt hliník, spojovací profil a
úchytky šedé, čalouněný sedák, opěrák plastový šedý, plastový kryt
sedáku šedý

18 kg 0,6 m3

5770 6100 6440

199/2T-N1

2-lavice se stolkem, kovová podnožv barvě N1 černá, spojovací
profil a úchytky černé, čalouněný sedák, opěrák plastový černý,
plastový kryt sedáku černý

22 kg 0,9 m3

6670 7000 7340

199/2T-N2

2-lavice se stolkem, kovová podnožv barvě N2 šedá, spojovací
profil a úchytky šedé, čalouněný sedák, opěrák plastový šedý,
plastový kryt sedáku šedý

22 kg 0,9 m3

6780 7130 7450

199/3-N1

3-lavice, kovová podnožv barvě N1 černá, spojovací profil a
úchytky černé, čalouněný sedák, opěrák plastový černý, plastový
kryt sedáku černý

27 kg 0,9 m3

7650 8160 8660

199/3-N2

3-lavice, kovová podnož v barvě N2 efekt hliník, spojovací profil a
úchytky šedé, čalouněný sedák, opěrák plastový šedý, plastový kryt
sedáku šedý

27 kg 0,9 m3

7790 8300 8800
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199/3T-N1

3-lavice se stolkem, kovová podnožv barvě N1 černá, spojovací
profil a úchytky černé, čalouněný sedák, opěrák plastový černý,
plastový kryt sedáku černý

31 kg 1,2 m3

9220 9720 10220

199/3T-N2

3-lavice se stolkem, kovová podnožv barvě N2 šedá, spojovací
profil a úchytky šedé, čalouněný sedák, opěrák plastový šedý,
plastový kryt sedáku šedý

31 kg 1,2 m3

9360 9860 10360

199/4-N1

4-lavice, kovová podnožv barvě N1 černá, spojovací profil a
úchytky černé, čalouněný sedák, opěrák plastový černý, plastový
kryt sedáku černý

36 kg 1,2 m3

9800 10480 11130

199/4-N2

4-lavice, kovová podnož v barvě N2 efekt hliník, spojovací profil a
úchytky šedé, čalouněný sedák, opěrák plastový šedý, plastový kryt
sedáku šedý

36 kg 1,2 m3

9970 10650 11300

190-K-N2
RM37

konferenční židle stohovatelná s kolečky, kostra ocelová čtyřnohá
vbarvě N2 efekt hliník, bez područek, opěrák černý plastový,
čalouněný sedák, plastový kryt sedáku černý 2330 2500 2660

180-K-N2
RM37

konferenční židle stohovatelná s kolečky, kostra ocelová čtyřnohá
vbarvě N2 efekt hliník, bez područek, opěrák šedý plastový,
čalouněný sedák, plastový kryt sedáku šedý

2410 2580 2740

190-K-B-
N2 RM37

konferenční židle stohovatelná s kolečky, kostra ocelová čtyřnohá
vbarvě N2 efekt hliník, s černými nylonovými područkami, opěrák
černý plastový, čalouněný sedák, plastový kryt sedáku černý

2640 2810 2970

180-K-B-
N2 RM37

konferenční židle stohovatelná s kolečky, kostra ocelová čtyřnohá
vbarvě N2 efekt hliník, s šedými nylonovými područkami, opěrák
šedý plastový, čalouněný sedák, plastový kryt sedáku šedý

2680 2850 3020

191-K-N2
RM37

konferenční židle stohovatelná s kolečky, kostra ocelová čtyřnohá v
barvě N2 efekt hliník, bez područek, opěrák kónického tvaru
celočalouněný šitý, čalouněný sedák, plastový kryt sedáku černý

2540 2770 2990
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191-K-B-
N2 RM37

konferenční židle stohovatelná s kolečky, kostra ocelová čtyřnohá v
barvě N2 efekt hliník, s černými nylonovými područkami, opěrák
kónického tvaru celočalouněný šitý, čalouněný sedák, plastový kryt
sedáku černý

2910 3140 3350

190-N1
F80-N6

otočná židle, persona v barvě N1 černá, bez područek, opěrák
černý plastový, čalouněný sedák, plastový kryt sedáku černý, kříž
hliníkový leštěný, kolečka velká

3540 3710 3870

180-N2
F80-N6

otočná židle, persona v barvě N2 šedá, bez područek, čalouněný
sedák,opěrák šedý plastový, plastový kryt sedáku šedý, kříž
hliníkový leštený, kolečka velká

3630 3800 3970

190-B-N1
F80-N6

otočná židle, persona v barvě N1 černá, s područkami, čalouněný
sedák, opěrák černý plastový, plastový kryt sedáku černý,kříž
hliníkový leštený, kolečka velká

3820 3990 4150

180-B-N2
F80-N6

otočná židle, persona v barvě N2 šedá, s područkami, opěrák
šedý plastový, čalouněný sedák, plastový kryt sedáku šedý, kříž
hliníkový leštěný, kolečka velká

3990 4160 4320

Volitelné doplňky a
modifikace

TP příplatek za sklopný stolek černý, pravý 1000

BS-N1 košík pod sedák, barva černá 350

BS-N2 košík pod sedák, barva šedá 370

DV vozík pro snadnější manipulaci a přemisťování židlí Seance Art 1700

SR příplatek za spojky do řad 280

RM kolečka s pryží na tvrdou podlahu (bez příplatku) 0
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Volitelné doplňky a
modifikace

CR plastový držák číslování židlí a číslovací štítek s potiskem dle požadavku
zákazníka 50

GM kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy 100

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Série SEANCE ART - čalouněné modely se vyrábí v textilních potazích E, F, M.

SPOJKY DO
ŘAD

Pro spojení židlí do řad musí být každá jednotlivá židle vybavená vestavěnými spojkami SR z výroby,
dodatečná montáž není možná.

ZÁRUKA 5 let

VERZE S
KOLEČKY Verze s kolečky je možná pro všechny verze s kostrou K-N2. Použitá kolečka jsou typu RM37.
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160-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová drátěná
N4 chrom, sedák i opěrák plastový, barva plastu dle
výběru

6 kg 0,46 m3 4

1540

161-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová drátěná
N4 chrom, sedák čalouněný, opěrák plastový, barva
plastu dle výběru

6 kg 0,46 m3 4

1860 2000 2140

162-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová drátěná N4
chrom, sedák i opěrák čalouněný, barva plastu dle výběru

6 kg 0,46 m3 4
2120 2320 2420

170-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá
N4 chrom, sedák i opěrák plastový, barva plastu dle
výběru

5 kg 0,46 m3 4

1470

171-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá
N4 chrom, sedák čalouněný, opěrák plastový, barva
plastu dle výběru

5 kg 0,46 m3 4

1780 1920 2080

172-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá
N4 chrom, sedák i opěrák čalouněný, barva plastu dle
výběru

5 kg 0,46 m3 4

2040 2250 2350
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170/B-N4

konferenční židle s područkami, stohovatelná, kostra
ocelová čtyřnohá N4 chrom, sedák i opěrák plastový,
barva plastu dle výběru

7 kg 0,46 m3 4

2150

171/B-N4

konferenční židle s područkami, stohovatelná, kostra
ocelová čtyřnohá  N4 chrom, sedák čalouněný, opěrák
plastový, barva plastu dle výběru

7 kg 0,46 m3 4

2490 2630 2770

172/B-N4

konferenční židle s područkami, stohovatelná, kostra
ocelová čtyřnohá  N4 chrom, sedák i opěrák čalouněný,
barva plastu dle výběru

7 kg 0,46 m3 4

2610 2810 2920

175-N4 barová židle nestohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá N4
chrom, sedák i opěrák plastový, barva plastu dle výběru 2520

176-N4
barová židle nestohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá N4
chrom, sedák čalouěný, opěrák plastový, barva plastu dle
výběru

2900 3040 3180

Volitelné doplňky a
modifikace

SR příplatek za kluzáky, které umožní spojovat do řad  židle 160, 161, 162. 60

TP příplatek za sklopný stolek pravý, barva černá (je možno použít pouze na židli
s područkami) 1000
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Volitelné doplňky a
modifikace

DV vozík pro snadnější manipulaci a přemisťování židlí TIME 2900

GM kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy pro židle 160, 161, 162 120

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Čalouněné varianty série TIME se vyrábí v textilních potazích kategorie E, F (mimo látek Mecamed a
Vena) a M (mimo látky Silvertex)

PLASTY Celoplastové sedáky a opěráky jsou dostupné v barvách: černá, bílá, modrá, šedá, jasně zelená,
červená.

ZÁRUKA 3 roky
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110-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v
barvě N1 černá, bez područek, černé krycí plasty
sedáku a opěráku a černé záslepky zádového
uchycení opěráku

5,5 0,46 m3 4

1480 1710 1930 2110

110-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v
barvě N2 efekt hliník, bez područek, černé krycí plasty
sedáku a opěráku a černé záslepky zádového uchycení
opěráku

5,5 kg 0,46 m3 4

1500 1730 1950 2140

110-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá
N4 chrom, bez područek, černé krycí plasty sedáku a
opěráku a černé záslepky zádového uchycení opěráku

5,5 kg 0,46 m3 4

1620 1850 2070 2250

110/B-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v
barvě N1 černá, s černými područkami, černé krycí
plasty sedáku a opěráku a černé záslepky zádového
uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

1760 1990 2210 2390

110/B-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v
barvě N2 efekt hliník, s černými područkami, černé krycí
plasty sedáku a opěráku a černé záslepky zádového
uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

1790 2020 2240 2420

110/B-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá
N4 chrom, s černými područkami, černé krycí plasty
sedáku a opěráku a černé záslepky zádového uchycení
opěráku

6 kg 0,46 m3 4

1900 2130 2350 2530

111-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v
barvě N1 černá, bez područek, šedé krycí plasty
sedáku a opěráku a šedé záslepky zádového uchycení
opěráku

5,5 kg 0,46 m3 4

1560 1830 2050 2240

111-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v
barvě N2 efekt hliník, bez područek, šedé krycí plasty
sedáku a opěráku a šedé záslepky zádového uchycení
opěráku

5,5 kg 0,46 m3 4

1590 1860 2080 2260

111-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá
N4 chrom, bez područek, šedé krycí plasty sedáku a
opěráku a šedé záslepky zádového uchycení opěráku

5,5 kg 0,46 m3 4

1700 1960 2180 2370
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111/B-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v
barvě N1 černá, s šedými područkami, šedé krycí
plasty sedáku a opěráku a šedé záslepky zádového
uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

1960 2230 2450 2630

111/B-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v
barvě N2 efekt hliník, s šedými područkami, šedé krycí
plasty sedáku a opěráku a šedé záslepky zádového
uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

1990 2250 2470 2660

111/B-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá
N4 chrom, s šedými područkami, šedé krycí plasty sedáku
a opěráku a šedé záslepky zádového uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

2100 2360 2580 2760

130-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v
barvě N1 černá, bez područek, černé krycí plasty
sedáku a opěráku a černé záslepky zádového
uchycení opěráku

5,5 kg 0,46 m3 3

2080 2260 2480 2660

130-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v
barvě N2 efekt hliník, bez područek, černé krycí plasty
sedáku a opěráku a černé záslepky zádového uchycení
opěráku

5,5 kg 0,46 m3 3

2120 2310 2530 2710

130-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová N4
chrom, bez područek, černé krycí plasty sedáku a
opěráku a černé záslepky zádového uchycení opěráku

5,5 kg 0,46 m3 3

2300 2480 2700 2880

130/B-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v
barvě N1 černá, s černými područkami, černé krycí
plasty sedáku a opěráku a černé záslepky zádového
uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

2290 2540 2760 2940

130/B-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v
barvě N2 efekt hliník, s černými područkami, černé krycí
plasty sedáku a opěráku a černé záslepky zádového
uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

2520 2590 2800 2980

130/B-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová N4
chrom, s černými područkami, černé krycí plasty sedáku a
opěráku a černé záslepky zádového uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

2700 2760 2980 3160
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131-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v
barvě N1 černá, bez područek, šedé krycí plasty
sedáku a opěráku a šedé záslepky zádového uchycení
opěráku

5,5 kg 0,46 m3 4

2160 2320 2540 2720

131-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v
barvě N2 efekt hliník, bez područek, šedé krycí plasty
sedáku a opěráku a šedé záslepky zádového uchycení
opěráku

5,5 kg 0,46 m3 4

2210 2430 2640 2820

131-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová N4
chrom, bez područek, šedé krycí plasty sedáku a opěráku
a šedé záslepky zádového uchycení opěráku

5,5 kg 0,46 m3 4

2390 2600 2820 3000

131/B-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v
barvě N1 černá, s šedými područkami, šedé krycí
plasty sedáku a opěráku a šedé záslepky zádového
uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

2640 2710 2930 3110

131/B-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v
barvě N2 efekt hliník, s šedými područkami, šedé krycí
plasty sedáku a opěráku a šedé záslepky zádového
uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

2660 2810 3030 3210

131/B-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová N4
chrom, s šedými područkami, šedé krycí plasty sedáku a
opěráku a šedé záslepky zádového uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

2840 2990 3200 3380

110-S-N1

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - černá
síťovina, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N1 černá, bez
područek, černé krycí plasty sedáku a opěráku a černé
záslepky zádového uchycení opěráku

5,5 kg 0,46 m3 4

2060 2280 2460

110-S-N2

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - černá síťovina,
kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník, bez
područek, černé krycí plasty sedáku a opěráku a černé
záslepky zádového uchycení opěráku

5,5 kg 0,46 m3 4

2080 2300 2490

110-S-N4

konferenční židle stohovatelná,opěradlo - černá síťovina,
kostra ocelová čtyřnohá N4 chrom, bez područek, černé
krycí plasty sedáku a opěráku a černé záslepky zádového
uchycení opěráku

5,5 kg 0,46 m3 4

2190 2410 2600
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110/B-S-
N1

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - černá
síťovina,  kostra ocelová čtyřnohá v barvě N1 černá, s
černými područkami, černé krycí plasty sedáku a
opěráku a černé záslepky zádového uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

2340 2560 2740

110/B-S-
N2

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - černá síťovina,
kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník, s
černými područkami, černé krycí plasty sedáku a opěráku
a černé záslepky zádového uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

2360 2580 2770

110/B-S-
N4

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - černá síťovina,
kostra ocelová čtyřnohá N4 chrom, s černými
područkami, černé krycí plasty sedáku a opěráku a černé
záslepky zádového uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

2480 2700 2880

111-S-N1

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - šedá síťovina,
kostra ocelová čtyřnohá v barvě N1 černá, bez
područek, šedé krycí plasty sedáku a opěráku a šedé
záslepky zádového uchycení opěráku

5,5 kg 0,46 m3 4

2140 2360 2540

111-S-N2

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - šedá síťovina,
kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník, bez
područek, šedé krycí plasty sedáku a opěráku a šedé
záslepky zádového uchycení opěráku

5,5 kg 0,46 m3 4

2170 2390 2570

111-S-N4

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - šedá síťovina,
kostra ocelová čtyřnohá N4 chrom, bez područek, šedé
krycí plasty sedáku a opěráku a šedé záslepky zádového
uchycení opěráku

5,5 kg 0,46 m3 4

2280 2500 2680

111/B-S-
N1

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - šedá síťovina,
kostra ocelová čtyřnohá v barvě N1 černá, s šedými
područkami, šedé krycí plasty sedáku a opěráku a
šedé záslepky zádového uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

2530 2750 2940

111/B-S-
N2

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - šedá síťovina,
kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2 efekt hliník, s
šedými područkami, šedé krycí plasty sedáku a opěráku a
šedé záslepky zádového uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

2560 2780 2960

111/B-S-
N4

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - šedá síťovina,
kostra ocelová čtyřnohá N4 chrom, s šedými područkami,
šedé krycí plasty sedáku a opěráku a šedé záslepky
zádového uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

2670 2890 3080
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130-S-N1

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - černá
síťovina, kostra ocelová pérová v barvě N1 černá, bez
područek, černé krycí plasty sedáku a opěráku a černé
záslepky zádového uchycení opěráku

5,5 kg 0,46 m3 4

2620 2840 3020

130-S-N2

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - černá síťovina,
kostra ocelová pérová v barvě N2 efekt hliník, bez
područek, černé krycí plasty sedáku a opěráku a černé
záslepky zádového uchycení opěráku

5,5 kg 0,46 m3 4

2680 2890 3070

130-S-N4

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - černá síťovina,
kostra ocelová pérová N4 chrom, bez područek, černé
krycí plasty sedáku a opěráku a černé záslepky zádového
uchycení opěráku

5,5 kg 0,46 m3 4

2850 3070 3250

130/B-S-
N1

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - černá
síťovina, kostra ocelová pérová v barvě N1 černá, s
černými područkami, černé krycí plasty sedáku a
opěráku a černé záslepky zádového uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

2900 3110 3290

130/B-S-
N2

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - černá síťovina,
kostra ocelová pérová v barvě N2 efekt hliník, s černými
područkami, černé krycí plasty sedáku a opěráku a černé
záslepky zádového uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

2950 3170 3350

130/B-S-
N4

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - černá síťovina,
kostra ocelová pérová N4 chrom, s černými područkami,
černé krycí plasty sedáku a opěráku a černé záslepky
zádového uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

3130 3340 3520

131-S-N1

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - šedá síťovina,
kostra ocelová pérová v barvě N1 černá, bez područek,
šedé krycí plasty sedáku a opěráku a šedé záslepky
zádového uchycení opěráku

5,5 kg 0,46 m3 4

2700 2920 3100

131-S-N2

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - šedá síťovina,
kostra ocelová pérová v barvě N2 efekt hliník, bez
područek, šedé krycí plasty sedáku a opěráku a šedé
záslepky zádového uchycení opěráku

5,5 kg 0,46 m3 4

2760 2980 3160

131-S-N4

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - šedá síťovina,
kostra ocelová pérová N4 chrom, bez područek, šedé
krycí plasty sedáku a opěráku a šedé záslepky zádového
uchycení opěráku

5,5 kg 0,46 m3 4

2930 3150 3330
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131/B-
SN1

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - šedá síťovina,
kostra ocelová pérová v barvě N1 černá, s šedými
područkami, šedé krycí plasty sedáku a opěráku a
šedé záslepky zádového uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

3150 3360 3540

131/B-
SN2

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - šedá síťovina,
kostra ocelová pérová v barvě N2 efekt hliník, s šedými
područkami, šedé krycí plasty sedáku a opěráku a šedé
záslepky zádového uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

3210 3420 3600

131/B-S-
N4

konferenční židle stohovatelná, opěradlo - šedá síťovina,
kostra ocelová pérová N4 chrom, s šedými područkami,
šedé krycí plasty sedáku a opěráku a šedé záslepky
zádového uchycení opěráku

6 kg 0,46 m3 4

3380 3600 3780

140/2-N1

2-lavice, kovové podnože v barvě N1 černé, spojovací
profil a úchyty černé, černé krycí plasty sedáku a
opěráku a černé záslepky zádového uchycení opěráku

16,5 kg 0,47 m3 1

5830 6060 6560 6930

140/2-N2

2-lavice, kovové podnože v barvě N2 efekt hliník,
spojovací profil a úchyty černé, černé krycí plasty sedáku a
opěráku a černé záslepky zádového uchycení opěráku

16,5 kg 0,46 m3 1

5870 6250 6740 7110

140/2-N4
2-lavice, kovové podnože N4 chrom, spojovací profil a
úchyty černé, černé krycí plasty sedáku a opěráku a černé
záslepky zádového uchycení opěráku

6550 6920 7430 7800

141/2-N1

2-lavice, kovové podnože v barvě N1 černé, spojovací
profil a úchyty černé, šedé krycí plasty sedáku a
opěráku a šedé záslepky zádového uchycení opěráku

16,5 kg 0,46 m3 1

5870 6370 6820 7190

141/2-N2

2-lavice, kovové podnože v barvě N2 efekt hliník,
spojovací profil a úchyty černé, šedé krycí plasty sedáku a
opěráku a šedé záslepky zádového uchycení opěráku

16,5 kg 0,46 m3 1

5910 6560 7000 7370

141/2-N4

2-lavice, kovové podnože N4 chrom, spojovací profil a
úchyty černé, šedé krycí plasty sedáku a opěráku a šedé
záslepky zádového uchycení opěráku

16,5 kg 0,46 m3 1

6590 7240 7680 8050
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140/2T-N1

2-lavice se stolkem, kovové podnože v barvě N1 černé,
spojovací profil a úchyty černé, černé krycí plasty
sedáku a opěráku a černé záslepky zádového
uchycení opěráku

21 kg 0,70 m3 1

7540 7700 8140 8510

140/2T-N2

2-lavice se stolkem, kovové podnože v barvě N2 efekt
hliník, spojovací profil a úchyty černé, černé krycí plasty
sedáku a opěráku a černé záslepky zádového uchycení
opěráku

21 kg 0,70 m3 1

7590 7880 8320 8700

140/2T-N4

2-lavice se stolkem, kovové podnože N4 chrom,
spojovací profil a úchyty černé, černé krycí plasty sedáku a
opěráku a černé záslepky zádového uchycení opěráku

21 kg 0,70 m3 1

8270 8560 9010 9380

141/2T-N1

2-lavice se stolkem, kovové podnože v barvě N1 černé,
spojovací profil a úchyty černé, šedé krycí plasty sedáku
a opěráku a šedé záslepky zádového uchycení
opěráku

21 kg 0,70 m3 1

7580 7940 8380 8750

141/2T-N2

2-lavice se stolkem, kovové podnože v barvě N2 efekt
hliník, spojovací profil a úchyty černé, šedé krycí plasty
sedáku a opěráku a šedé záslepky zádového uchycení
opěráku

21 kg 0,70 m3 1

7630 8130 8570 8940

141/2T-N4

2-lavice se stolkem, kovové podnože N4 chrom,
spojovací profil a úchyty černé,  šedé krycí plasty sedáku a
opěráku a šedé záslepky zádového uchycení opěráku

21 kg 0,70 m3 1

8310 8810 9250 9620
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140/3-N1

3-lavice, kovové podnože v barvě N1 černé, spojovací
profil a úchyty černé, černé krycí plasty sedáku a
opěráku a černé záslepky zádového uchycení opěráku

33,5 kg 0,70 m3 1

7390 7950 8620 9170

140/3-N2

3-lavice, kovové podnože v barvě N2 efekt hliník,
spojovací profil a úchyty černé, černé krycí plasty sedáku a
opěráku a černé záslepky zádového uchycení opěráku

33,5 kg 0,70 m3 1

7720 8140 8810 9360

140/3-N4

3-lavice, kovové podnože N4 chrom, spojovací profil a
úchyty černé, černé krycí plasty sedáku a opěráku a černé
záslepky zádového uchycení opěráku

33,5 kg 0,70 m3 1

8400 8820 9490 10040

141/3-N1

3-lavice, kovové podnože v barvě N1 černé, spojovací
profil a úchyty černé, šedé krycí plasty sedáku a
opěráku a šedé záslepky zádového uchycení opěráku

33,5 kg 0,70 m3 1

7490 8210 8880 9440

141/3-N2

3-lavice, kovové podnože v barvě N2 efekt hliník,
spojovací profil a úchyty černé, šedé krycí plasty sedáku a
opěráku a šedé záslepky zádového uchycení opěráku

33,5 kg 0,70 m3 1

7820 8400 9070 9620

141/3-N4

3-lavice, kovové podnože N4 chrom, spojovací profil a
úchyty černé, šedé krycí plasty sedáku a opěráku a šedé
záslepky zádového uchycení opěráku

33,5 kg 0,70 m3 1

8500 9080 9750 10300
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140/3T-N1

3-lavice se stolkem, kovové podnože v barvě N1 černé,
spojovací profil a úchyty černé, černé krycí plasty
sedáku a opěráku a černé záslepky zádového
uchycení opěráku

35 kg 0,93 m3 1

9130 9540 10200 10760

140/3T-N2

3-lavice se stolkem, kovové podnože v barvě N2 efekt
hliník, spojovací profil a úchyty černé, černé krycí plasty
sedáku a opěráku a černé záslepky zádového uchycení
opěráku

35 kg 0,93 m3 1

9460 9720 10390 10940

140/3T-N4

3-lavice se stolkem, kovové podnože N4 chrom,
spojovací profil a úchyty černé, černé krycí plasty sedáku a
opěráku a černé záslepky zádového uchycení opěráku

35 kg 0,93 m3 1

10140 10400 11070 11620

141/3T-N1

3-lavice se stolkem, kovové podnože v barvě N1 černé,
spojovací profil a úchyty černé, šedé krycí plasty sedáku
a opěráku a šedé záslepky zádového uchycení
opěráku

35 kg 0,93 m3 1

9220 9780 10450 11000

141/3T-N2

3-lavice se stolkem, kovové podnože v barvě N2 efekt
hliník, spojovací profil a úchyty černé, šedé krycí plasty
sedáku a opěráku a šedé záslepky zádového uchycení
opěráku

35 kg 0,93 m3 1

9550 9970 10630 11190

141/3T-N4

3-lavice se stolkem, kovové podnože N4 chrom,
spojovací profil a úchyty černé, šedé krycí plasty sedáku a
opěráku a šedé záslepky zádového uchycení opěráku

35 kg 0,93 m3 1

10230 10650 11310 11870
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140/4-N1

4-lavice, kovové podnože v barvě N1 černé, spojovací
profil a úchyty černé, černé krycí plasty sedáku a
opěráku a černé záslepky zádového uchycení opěráku

35 kg 0,93 m3 1

9250 9990 10880 11620

140/4-N2

4-lavice, kovové podnože v barvě N2 efekt hliník,
spojovací profil a úchyty černé, černé krycí plasty sedáku a
opěráku a černé záslepky zádového uchycení opěráku

35 kg 0,93 m3 1

9580 10180 11070 11810

140/4-N4

4-lavice, kovové podnože N4 chrom, spojovací profil a
úchyty černé, černé krycí plasty sedáku a opěráku a černé
záslepky zádového uchycení opěráku

35 kg 0,93 m3 1

10260 10860 11750 12490

141/4-N1

4-lavice, kovové podnože v barvě N1 černé, spojovací
profil a úchyty černé, šedé krycí plasty sedáku a
opěráku a šedé záslepky zádového uchycení opěráku

35 kg 0,93 m3 1

9340 10250 11140 11880

141/4-N2

4-lavice, kovové podnože v barvě N2 efekt hliník,
spojovací profil a úchyty černé, šedé krycí plasty sedáku a
opěráku a šedé záslepky zádového uchycení opěráku

35 kg 0,93 m3 1

9670 10440 11330 12070

141/4-N4

4-lavice, kovové podnože N4 chrom, spojovací profil a
úchyty černé, šedé krycí plasty sedáku a opěráku a šedé
záslepky zádového uchycení opěráku

35 kg 0,93 m3 1

10350 11120 12010 12750
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140/4T-N1

4-lavice se stolkem, kovové podnože v barvě N1 černé,
spojovací profil a úchyty černé, černé krycí plasty
sedáku a opěráku a černé záslepky zádového
uchycení opěráku

37,5 kg 1,16 m3 1

10980 11580 12460 13200

140/4T-N2

4-lavice se stolkem, kovové podnože v barvě N2 efekt
hliník, spojovací profil a úchyty černé, černé krycí plasty
sedáku a opěráku a černé záslepky zádového uchycení
opěráku

37,5 kg 1,16 m3 1

11310 11760 12650 13390

140/4T-N4

4-lavice se stolkem, kovové podnože N4 chrom,
spojovací profil a úchyty černé, černé krycí plasty sedáku a
opěráku a černé záslepky zádového uchycení opěráku

37,5 kg 1,16 m3 1

11990 12440 13330 14070

141/4T-N1

4-lavice se stolkem, kovové podnože v barvě N1 černé,
spojovací profil a úchyty černé, šedé krycí plasty sedáku
a opěráku a šedé záslepky zádového uchycení
opěráku

37,5 kg 1,16 m3 1

11080 11820 12710 13450

141/4T-N2

4-lavice se stolkem, kovové podnože v barvě N2 efekt
hliník, spojovací profil a úchyty černé, šedé krycí plasty
sedáku a opěráku a šedé záslepky zádového uchycení
opěráku

37,5 kg 1,16 m3 1

11410 12010 12890 13630

141/4T-N4

4-lavice se stolkem, kovové podnože N4 chrom,
spojovací profil a úchyty černé, šedé krycí plasty sedáku a
opěráku a šedé záslepky zádového uchycení opěráku

37,5 kg 1,16 m3 1

12090 12690 13570 14320
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140/5-N1

5-lavice, kovové podnože v barvě N1 černé, spojovací
profil a úchyty černé, černé krycí plasty sedáku a
opěráku a černé záslepky zádového uchycení opěráku

41 kg 1,16 m3 1

11080 11970 13080 14000

140/5-N2

5-lavice, kovové podnože v barvě N2 efekt hliník,
spojovací profil a úchyty černé, černé krycí plasty sedáku a
opěráku a černé záslepky zádového uchycení opěráku

41 kg 1,16 m3 1

11410 12250 13360 14280

140/5-N4

5-lavice, kovové podnože N4 chrom, spojovací profil a
úchyty černé, černé krycí plasty sedáku a opěráku a černé
záslepky zádového uchycení opěráku

41 kg 1,16 m3 1

12090 12930 14040 14960

141/5-N1

5-lavice, kovové podnože v barvě N1 černé, spojovací
profil a úchyty černé, šedé krycí plasty sedáku a
opěráku a šedé záslepky zádového uchycení opěráku

41 kg 1,16 m3 1

11170 12320 13430 14360

141/5-N2

5-lavice, kovové podnože v barvě N2 efekt hliník,
spojovací profil a úchyty černé, šedé krycí plasty sedáku a
opěráku a šedé záslepky zádového uchycení opěráku

41 kg 1,16 m3 1

11500 12500 13610 14540

141/5-N4

5-lavice, kovové podnože N4 chrom, spojovací profil a
úchyty černé, šedé krycí plasty sedáku a opěráku a šedé
záslepky zádového uchycení opěráku

41 kg 1,16 m3 1

12180 13180 14300 15220

Volitelné doplňky a
modifikace

K-RM-N1 příplatek za kostru s kolečky - ke kostře 4-nohé v barvě N1, typ koleček
RM60 Soft 300

K-RM-N2 příplatek za kostru s kolečky - ke kostře 4-nohé v barvě N2, typ koleček
RM60 Soft 300

K-RM-N4 příplatek za kostru s kolečky - ke kostře 4-nohé v barvě N4, typ koleček
RM60 Soft 300

SR příplatek za černé spojky do řad na židli bez područek (spojky je nutné
objednat samostatně), cena za spojky (SR = levá + pravá) na jednu židli 140

SR/B příplatek za černé spojky do řad na židli s područkami (spojky je nutné
objednat samostatně), cena za spojky (SR/B = levá + pravá) na jednu židli 140
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Volitelné doplňky a
modifikace

TP příplatek za sklopný stolek pravý, barva černá (je možno použít pouze na židli
s područkami) 870

DV vozík pro snadnější manipulaci a přemisťování židlí Dream 1700

PPR příplatek za nehořlavé provedení plastů v barvě modré nebo černé (použití je
možné pouze u celoplastových modelů PP bez područek) 200

PP/E sleva při dodání židle s plastovým opěradlem a čalouněným sedákem v
potahové látce kategorie E -180

PP/F sleva při dodání židle s plastovým opěradlem a čalouněným sedákem v
potahové látce kategorie F -320

PP/M sleva při dodání židle s plastovým opěradlem a čalouněným sedákem v
potahové látce kategorie M -420

GM kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy 100

Produktové informace Popis

LAVICE +
STOLEK

U lavic je možno zvolit místo sedacího místa odkládací stolek, cena se nemění.
Stolek je vyroben z laminované dřevotřískové desky o rozměrech 450x450x30 mm, dostupnost v
černé barvě.

ČALOUNĚNÍ Čalouněné varianty série DREAM se vyrábí v textilních potazích kategorie E, F, M.

PLASTY Celoplastové sedáky a opěráky jsou dostupné v barvě: černá, bílá, modrá, šedá, jasně zelená,
červená.

SPOJKY DO
ŘAD

Pro spojení židlí do řad musí být každá jednotlivá židle vybavená  vestavěnými spojkami SR již z
výroby, dodatečná montáž není možná.

ZÁRUKA 3 roky
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Produkt Kód Popis E F M

100-BL-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N1
černá, bez područek, opěrák nečalouněný černý, černé krycí plasty
sedáku

6 kg 0,47 m3 4

1600 1700 1800

100-BL-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2
šedá, bez područek, opěrák nečalouněný černý, černé krycí plasty
sedáku

6 kg 0,47 m3 4

1620 1720 1820

100-BL-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá chromová
N4, bez područek, opěrák nečalouněný černý, černé krycí plasty
sedáku

6 kg 0,47 m3 4

1740 1840 1940

100-BL/B-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N1
černá, s černými plastovými područkami, opěrák nečalouněný černý,
černé krycí plasty sedáku

6,5 kg 0,47 m3 4

1880 1980 2080

100-BL/B-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2
šedá, s černými plastovými područkami, opěrák nečalouněný černý,
černé krycí plasty sedáku

6,5 kg 0,47 m3 4

1900 2000 2100

100-BL/B-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá chromová
N4, s černými plastovými područkami, opěrák nečalouněný černý,
černé krycí plasty sedáku

6,5 kg 0,47 m3 4

2020 2120 2220

101-BL-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v barvě N1
černá,  bez područek, opěrák nečalouněný černý, černé krycí plasty
sedáku

6,5 kg 0,47 m3 4

2150 2250 2350

101-BL-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v barvě N2
efekt hliník,  bez područek, opěrák nečalouněný černý, černé krycí
plasty sedáku

6,5 kg 0,47 m3 4

2200 2300 2400

101-BL-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová N4 chrom, bez
područek, černé krycí plasty sedáku a opěráku a černé záslepky
zádového uchycení opěráku

6,5 kg 0,47 m3 4

2370 2470 2570
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101-BL/B-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v barvě N1
černá, s černými plastovými područkami, opěrák nečalouněný černý,
černé krycí plasty sedáku

7 kg 0,47 m3 4

2430 2530 2630

101-BL/B-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v barvě N2
efekt hliník, s černými plastovými područkami, opěrák nečalouněný
černý, černé krycí plasty sedáku

7 kg 0,47 m3 4

2480 2580 2680

101-BL/B-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová N4 chrom, s
černými plastovými područkami, opěrák nečalouněný černý, černé
krycí plasty sedáku

7 kg 0,47 m3 4

2650 2750 2850

103-BL-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N1
černá, bez područek, opěrák čalouněný, černé krycí plasty sedáku a
opěráku

6 kg 0,47 m3 4

1710 1930 2110

103-BL-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2
šedá, bez područek, opěrák čalouněný, černé krycí plasty sedáku a
opěráku

6 kg 0,47 m3 4

1730 1950 2140

103-BL-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá chromová
N4, bez područek, opěrák čalouněný, černé krycí plasty sedáku a
opěráku

6 kg 0,47 m3 4

1850 2070 2250

103-BL/B-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N1
černá, s černými plastovými područkami,opěrák čalouněný, černé
krycí plasty sedáku a opěráku

6,5 kg 0,47 m3 4

1990 2210 2390

103-BL/B-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2
šedá, s černými plastovými područkami, opěrák čalouněný, černé
krycí plasty sedáku a opěráku

6,5 kg 0,47 m3 4

2010 2230 2420

103-BL/B-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá chromová
N4, s černými plastovými područkami, opěrák čalouněný, černé krycí
plasty sedáku a opěráku

6,5 kg 0,47 m3 4

2130 2350 2530
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104-BL-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v barvě N1
černá,  bez područek, opěrák čalouněný, černé krycí plasty sedáku a
opěráku

6,5 kg 0,47 m3 4

2260 2480 2660

104-BL-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v barvě N2
efekt hliník,  bez područek, opěrák čalouněný, černé krycí plasty
sedáku a opěráku

6,5 kg 0,47 m3 4

2310 2530 2710

104-BL-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová N4 chrom, bez
područek, opěrák čalouněný, černé krycí plasty sedáku a opěráku

6,5 kg 0,47 m3 4
2480 2700 2880

104-BL/B-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v barvě N1
černá, s černými plastovými područkami, opěrák čalouněný, černé
krycí plasty sedáku a opěráku

7 kg 0,47 m3 4

2540 2760 2940

104-BL/B-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v barvě N2
efekt hliník, s černými plastovými područkami, opěrák čalouněný,
černé krycí plasty sedáku a opěráku

7 kg 0,47 m3 4

2590 2810 2990

104-BL/B-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová N4 chrom, s
černými plastovými područkami,opěrák čalouněný, černé krycí plasty
sedáku a opěráku

7 kg 0,47 m3 4

2760 2980 3160

100-WH-
N0

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N0
bílá, bez područek, opěrák nečalouněný bílý, bílé krycí plasty sedáku

6 kg 0,47 m3 4
1720 1820 1920

100-WH-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N1
černá, bez područek, opěrák nečalouněný bílý, bílé krycí plasty
sedáku

6 kg 0,47 m3 4

1700 1800 1900

100-WH-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2
šedá, bez područek, opěrák nečalouněný bílý, bílé krycí plasty
sedáku

6 kg 0,47 m3 4

1720 1820 1920

100-WH-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá chromová
N4, bez područek,  opěrák nečalouněný bílý, bílé krycí plasty sedáku

6 kg 0,47 m3 4
1840 1940 2040
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100-WH/B
-N0

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N0
bílá černá, s bílými plastovými područkami, opěrák nečalouněný bílý,
bílé krycí plasty sedáku

6,5 kg 0,47 m3 4

2140 2240 2340

100-WH/B
-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N1
černá, s bílými plastovými područkami, opěrák nečalouněný bílý, bílé
krycí plasty sedáku

6,5 kg 0,47 m3 4

2120 2220 2320

100-WH/B
-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2
šedá, s bílými plastovými područkami,  opěrák nečalouněný bílý, bílé
krycí plasty sedáku

6,5 kg 0,47 m3 4

2140 2240 2340

100-WH/B
-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá chromová
N4, s bílými plastovými područkami,  opěrák nečalouněný bílý, bílé
krycí plasty sedáku

6,5 kg 0,47 m3 4

2260 2360 2460

101-WH-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v barvě N1
černá,  bez područek,  opěrák nečalouněný bílý, bílé krycí plasty
sedáku

6,5 kg 0,47 m3 4

2240 2340 2440

101-WH-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v barvě N2
efekt hliník,  bez područek,  opěrák nečalouněný bílý, bílé krycí plasty
sedáku

6,5 kg 0,47 m3 4

2290 2390 2490

101-WH-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová N4 chrom, bez
područek, opěrák nečalouněný bílý, bílé krycí plasty sedáku

6,5 kg 0,47 m3 4
2460 2560 2660

101-WH/B
-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v barvě N1
černá, s bílými plastovými područkami,opěrák nečalouněný bílý, bílé
krycí plasty sedáku

7 kg 0,47 m3 4

2660 2760 2860

101-WH/B
-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v barvě N2
efekt hliník,s bílými plastovými područkami,opěrák nečalouněný bílý,
bílé krycí plasty sedáku

7 kg 0,47 m3 4

2710 2810 2910

101-WH/B
-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová N4 chrom, s
bílými plastovými područkami,opěrák nečalouněný bílý, bílé krycí
plasty sedáku

7 kg 0,47 m3 4

2880 2980 3080
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103-WH-
N0

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N0
bílá, bez područek, opěrák čalouněný, bílé krycí plasty sedáku a
opěráku

6 kg 0,47 m3 4

1860 2080 2260

103-WH-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N1
černá, bez područek, opěrák čalouněný, bílé krycí plasty sedáku a
opěráku

6 kg 0,47 m3 4

1830 2050 2240

103-WH-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2
šedá, bez područek, opěrák čalouněný, bílé krycí plasty sedáku a
opěráku

6 kg 0,47 m3 4

1850 2070 2260

103-WH-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá chromová
N4, bez područek, opěrák čalouněný, bílé krycí plasty sedáku a
opěráku

6 kg 0,47 m3 4

1970 2190 2380

103-WH/B
-N0

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N0
bílá, s bílými plastovými područkami,opěrák čalouněný, bílé krycí
plasty sedáku a opěráku

6,5 kg 0,47 m3 4

2280 2500 2680

103-WH/B
-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N1
černá, s bílými plastovými područkami,opěrák čalouněný, bílé krycí
plasty sedáku a opěráku

6,5 kg 0,47 m3 4

2250 2470 2660

103-WH/B
-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2
šedá, s bílými plastovými područkami, opěrák čalouněný, bílé krycí
plasty sedáku a opěráku

6,5 kg 0,47 m3 4

2270 2490 2680

103-WH/B
-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá chromová
N4, s bílými plastovými područkami, opěrák čalouněný, bílé krycí
plasty sedáku a opěráku

6,5 kg 0,47 m3 4

2390 2610 2800

104-WH-
N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v barvě N1
černá,  bez područek, opěrák čalouněný, bílé krycí plasty sedáku a
opěráku

6,5 kg 0,47 m3 4

2320 2540 2720

104-WH-
N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v barvě N2
efekt hliník,  bez područek,opěrák čalouněný, bílé krycí plasty sedáku
a opěráku

6,5 kg 0,47 m3 4

2370 2590 2770

104-WH-
N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová N4 chrom, bez
područek, opěrák čalouněný, bílé krycí plasty sedáku a opěráku

6,5 kg 0,47 m3 4
2540 2760 2940
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104-WH/B
-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v barvě N1
černá, s bílými plastovými područkami, opěrák čalouněný, bílé krycí
plasty sedáku a opěráku

7 kg 0,47 m3 4

2740 2960 3140

104-WH/B
-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová v barvě N2
efekt hliník, s bílými plastovými područkami, opěrák čalouněný, bílé
krycí plasty sedáku a opěráku

7 kg 0,47 m3 4

2790 3010 3190

104-WH/B
-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová pérová N4 chrom, s
bílými plastovými područkami, opěrák čalouněný, bílé krycí plasty
sedáku a opěráku

7 kg 0,47 m3 4

2960 3180 3360

143/2-N1

2-lavice, kovové podnože v barvě N1 černé s leštěným hliníkem ,
spojovací profil a úchyty černé, opěrák černý pohledový plast
nečalouněný, sedák čalouněný, černé krycí plasty sedáku

16,5 kg 0,35 m3 1

6060 6560 6930

145/2-N1

2-lavice, kovové podnože v barvě N1 černé s leštěným hliníkem ,
spojovací profil a úchyty černé, opěrák bílý pohledový plast
nečalouněný, sedák čalouněný, bílé krycí plasty sedáku

16,5 kg 0,47 m3 1

6260 6760 7130

143/2T-N1

2-lavice s černým stolkem, kovové podnože v barvě N1 černé s
leštěným hliníkem , spojovací profil a úchyty černé, opěrák černý
pohledový plast nečalouněný, sedák čalouněný, černé krycí plasty
sedáku

21 kg 0,70 m3 1

7700 8140 8510

145/2T-N1 2-lavice s černým stolkem, kovové podnože v barvě N1 černé s
leštěným hliníkem , spojovací profil a úchyty 7900 8340 8710

143/3-N1

3-lavice, kovové podnože v barvě N1 černé s leštěným hliníkem ,
spojovací profil a úchyty černé, opěrák černý pohledový plast
nečalouněný, sedák čalouněný, černé krycí plasty sedáku

33,5 kg 0,70 m3 1

7950 8620 9170

145/3-N1

3-lavice, kovové podnože v barvě N1 černé s leštěným hliníkem ,
spojovací profil a úchyty černé, opěrák bílý pohledový plast
nečalouněný, sedák čalouněný, bílé krycí plasty sedáku

33,5 kg 0,70 m3 1

8250 8920 9470

143/3T-N1

3-lavice s černým stolkem, kovové podnože v barvě N1 černé s
leštěným hliníkem , spojovací profil a úchyty černé, opěrák černý
pohledový plast nečalouněný, sedák čalouněný, černé krycí plasty
sedáku

35 kg 0,93 m3 1

9540 10200 10760

145/3T-N1

3-lavice s černým stolkem, kovové podnože v barvě N1 černé s
leštěným hliníkem , spojovací profil a úchyty černé, opěrák bílý
pohledový plast nečalouněný, sedák čalouněný, bílé krycí plasty
sedáku

35 kg 0,93 m3 1

9840 10500 11060
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143/4-N1

4-lavice, kovové podnože v barvě N1 černé s leštěným hliníkem ,
spojovací profil a úchyty černé, opěrák černý pohledový plast
nečalouněný, sedák čalouněný, černé krycí plasty sedáku

35 kg 0,93 m3 1

9990 10880 11620

145/4-N1

4-lavice, kovové podnože v barvě N1 černé s leštěným hliníkem ,
spojovací profil a úchyty černé, opěrák bílý pohledový plast
nečalouněný, sedák čalouněný, bílé krycí plasty sedáku

35 kg 0,93 m3 1

10390 11280 12020

143/4T-N1

4-lavice s černým stolkem, kovové podnože v barvě N1 černé s
leštěným hliníkem , spojovací profil a úchyty černé, opěrák černý
pohledový plast nečalouněný, sedák čalouněný, černé krycí plasty
sedáku

37,5 kg 0,93 m3 1

11580 12460 13200

145/4T-N1

4-lavice s černým stolkem, kovové podnože v barvě N1 černé s
leštěným hliníkem , spojovací profil a úchyty černé, opěrák bílý
pohledový plast nečalouněný, sedák čalouněný, bílé krycí plasty
sedáku

37,5 kg 0,93 m3 1

11980 12860 13600

143/5-N1

5-lavice, kovové podnože v barvě N1 černé s leštěným hliníkem ,
spojovací profil a úchyty černé, opěrák černý pohledový plast
nečalouněný, sedák čalouněný, černé krycí plasty sedáku

41 kg 1,16 m3 1

11970 13080 14000

145/5-N1

5-lavice, kovové podnože v barvě N1 černé s leštěným hliníkem ,
spojovací profil a úchyty černé, opěrák bílý pohledový plast
nečalouněný, sedák čalouněný, bílé krycí plasty sedáku

41 kg 1,16 m3 1

12470 13580 14500

Volitelné doplňky a
modifikace

K-RM-N1 příplatek za kostru s kolečky - ke kostře 4-nohé v barvě N1, typ koleček
RM60 Soft 300

K-RM-N2 příplatek za kostru s kolečky - ke kostře 4-nohé v barvě N2, typ koleček
RM60 Soft 300

K-RM-N4 příplatek za kostru s kolečky - ke kostře 4-nohé v barvě N4, typ koleček
RM60 Soft 300

SR příplatek za černé spojky do řad na židli bez područek (spojky je nutné objednat
samostatně), cena za spojky (SR = levá + pravá) na jednu židli 140
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Série DREAM +

Volitelné doplňky a
modifikace

TP příplatek za sklopný stolek pravý, barva černá (je možno použít pouze na židli s
područkami) 870

SR/B příplatek za černé spojky do řad na židli s područkami (spojky je nutné objednat
samostatně), cena za spojky (SR/B = levá + pravá) na jednu židli 140

DV vozík pro snadnější manipulaci a přemisťování židlí Dream 1700

GM kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy 100

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Čalouněné varianty série DREAM+ se vyrábí v textilních potazích kategorie E, F, M.

SPOJKY DO
ŘAD

Pro spojení židlí do řad musí být každá jednotlivá židle vybavená vestavěnými spojkami SR již z
výroby, dodatečná montáž není možná.

ZÁRUKA 3 roky
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Série PERMANENT SEATING

Produkt Kód Popis

OPUS 388
-N2+BO

kancelářská židle pro 24 hodinový provoz, opěrák vysoký, synchronní mechanika TI,
hliníkový držák zad v barvě N2 efekt hliník, stavitelná bederní opěrka, posuvný sedák, kříž
hliníkový v barvě N2 efekt hliník, kolečka 60 mm, plynový píst, cena bez područek

9550

LEXTRA
471-SY

kancelářská židle pro 24 hodinové provozy, opěrák vysoký, synchronní mechanika SY,
kříž hliníkový v barvě N1 černá, kolečka 60 mm, plynový píst, cena bez područek 8870

CHARM
801-SYS-

P

kancelářské křeslo pro 24 hodinové provozy, vysoký opěrák, synchronní mechanika
SYS s posuvem sedáku, kříž hliníkový v barvě černé N1, kolečka 60 mm, integrované
područky, loketní část krytá měkkou polyuretanovou podložkou, plynový píst, cena včetně
područek

17180

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-470-
N1

výškově nastavitelné područky s PU loketníkem nastavitelným do hloubky,
kovová část těla područky v barvě N1 černá, cena za pár, možné pouze pro
modely 388 a 471

1170

BR-470-
N4

výškově nastavitelné područky s PU loketníky nastavitelnými do hloubky,
kovová část těla područky chrom N4, cena za pár, možné pouze pro modely
388 a 471

1220

F40-N2 příplatek za hliníkový kříž F40-N2 v barvě N2 efekt hliník, možné pouze s
modelem Lextra 471-SY 0

F40-N6 příplatek za hliníkový kříž F40-N6 leštěný, možné pouze s modelem Lextra
471-SY 0

F90-N6 příplatek za hliníkový kříž F90-N6 leštěný,možné pouze s modelem Opus 388-
N2+BO 0

F95-N6 příplatek za hliníkový kříž F95-N6 leštěný, možné pouze s modelem Charm
801-SYS 240

RM 60 kolečka s pryží na tvrdou podlahu 60 mm 0

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Produkty této série se vyrábí v černé a tmavě modré vysoce odolné potahové látce 24/7+ s odolností
v oděru 500 000 cyklů Martindale.

ZÁRUKA 3 roky
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Série AKČNÍ KANCELÁŘ

Produkt Kód Popis DINO

205-M-AK kancelářská židle, střední opěrák, mechanika M, plynový píst, kolečka, kříž nylon černý,
cena bez područek 2020

205-M-
AK+BR-

205

kancelářská židle, střední opěrák, mechanika M, plynový píst, kolečka, kříž nylon černý,
cena včetně pevných područek BR-205 2280

207-SY-
AK

kancelářská židle, vysoký opěrák, mechanika SY, plynový píst, kolečka, kříž nylon černý,
cena bez područek 2890

207-SY-
AK+BR-

205

kancelářská židle, vysoký opěrák, mechanika SY, plynový píst, kolečka, kříž nylon černý,
cena včetně pevných područek BR-205 3110

207-SY-
AK+BR-

207

kancelářská židle, vysoký opěrák, mechanika SY, plynový píst, kolečka, kříž nylon černý,
cena včetně výškově stavitelných područek BR-207 3340

260-SY-
BR-207-

AK

kancelářská židle, vysoký opěrák čalouněný samonosnou síťovinou různé barvy, sedák
čalouněný černou látkou Dino D8033, integrovaná bederní opěrka, synchronní
mechanismus SY, područky BR-207, plynový píst, kříž nylon černý

3990

Volitelné doplňky a
modifikace

RM příplatek za kolečka s pryží na tvrdou podlahu, průměr 50 mm 120

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ
Lyra Click - nabídka potahů: v látce Dino barvy černé D8033, červené D4011, modré jasné D6016,
šedé D8010.
Pro model Theo@ 260-SY-AK platí pouze potah sedáku Dino D8033.

THEO AK
Potah sedáku je pouze v látce Dino barvy černé D8033.
Výběr síťovin pro opěradla modelu Theo@ 260-SY-AK: U60999 - černá, U63034 - oranžová,
U64089 - červená, U68056 - zelená, U60011 - šedá.

CERTIFIKAC
E

LYRA CLICK 205 M - certifikát EN 1335:1-3
LYRA CLICK 207 SY - certifikát EN 1335:1-3

PARAMETRY
LÁTKY DINO

Složení: 100% polyester
Váha: 350 g/lm
Oděruvzdornost: 100 000 cyklů Martindale
Nehořlavost: EN 1021/1-2 (EU), Crib 5 (GB)

DODACÍ
PODMÍNKY

V potahu D8033 tyto židle nahrazují expres program, v potahu D4011, D8010, D6016 je dodávka do
5 dnů, židle z "Akčního programu" je možné dodat pouze ve výše uvedeném provedení pro ostatní
možnosti platí standardní ceník Lyra Click. Jako "Akční kancelář" lze objednat max. 20 ks na
objednávku.

ZÁRUKA 4 roky
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Série LYRA CLICK

Produkt Kód Popis E F M

208-SY

kancelářská židle, opěrák vysoký, nastavení výšky opěráku UP-
DOWN, nastavitelná hlavová opěrka čalouněná,
synchronnímechanika SY, plynový píst, kolečka, kříž nylon černý,
cena bez područek

14 kg 0,46 m3

3930 4160 4320

207-SY

kancelářská židle, vysoký opěrák, nastavení výšky opěráku UP-
DOWN, synchronnímechanika, plynový píst, kolečka, kříž nylon
černý, cena bez područek

14 kg 0,37 m3

2980 3210 3370

205-M

kancelářská židle, střední opěrák, mechanika M, plynový píst,
kolečka, kříž nylon černý, cena bez područek

12 kg 0,37 m3
2160 2390 2550

206-M kancelářská židle vysoká, střední opěrák, mechanika M, plynový píst
výsoký,podpěra nohou,kříž nylon černý, kluzáky 3260 3490 3650

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-205 područky pevné plastové, černé, cena za pár 250

BR-207 područky výškově nastavitelné černé, cena za pár 550

BR-209 područky výškově nastavitelné černé, měkké PU loketníky, cena za pár 680

BR-209-
N6

područky výškově nastavitelné, hliníková část těla područky leštěná N6,
měkké PU loketníky, cena za pár 1000

BR-210 područky nastavitelné výškově s 2D nastavitelnými PU loketníky, černé, cena
za pár 830
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Série LYRA CLICK

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-236-
N1 područky výškově nastavitelné, kovová část černá N1, cena za pár 900

BR-236-
N4 područky výškově nastavitelné, kovová část N4 chrom, cena za pár 940

F40-N6 příplatek za hliníkový kříž F40-N6 leštěný 450

P příplatek za posuv sedáku pro mechaniku SY 220

BO příplatek za bederní opěrku (možné jen pro modely 207, 208) 760

RM příplatek za kolečka s pryží na tvrdou podlahu, průměr 50 mm 120

RM 60 příplatek za kolečka s pryžína tvrdou podlahu, průměr 60 mm 190

R 60 příplatek za tvrdá kolečka o průměru 60 mm 190

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Série LYRA CLICK se vyrábí v textilních potazích kategorie E, F, M.

ZÁRUKA 4 roky
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Série THEO @

Produkt Kód Popis E F M

260-SY

kancelářská židle, vysoký opěrák čalouněný samonosnou síťovinou
různé barvy, integrovaná bederní opěrka, synchronní mechanika
SY, plynový píst, kříž nylon černý, cena bez područek

12 kg 0,37 m3

3560 3740 3900

260-SYS

kancelářská židle, vysoký opěrák čalouněný samonosnou síťovinou
různé barvy, integrovaná bederní opěrka, synchronní mechnika
SYS s bočním nastavením tuhosti, plynový píst, kříž nylon černý,
cena bez područek

4180 4360 4520

261-KZ-
N1

konferenční židle, opěrák čalouněný samonosnou síťovinou
různébarvy, kostraocelová pérová N1 černá, područky plastové
černé

9 kg 0,46 m3 2

2560 2730 2900

261-KZ-
N2

konferenční židle, opěrák čalouněný samonosnou síťovinou různé
barvy, kostraocelová pérová N2 - efekt hliník, područky plastové
černé

9 kg 0,46 m3 2

2560 2730 2900

261-KZ-
N4

konferenční židle, opěrák čalouněný samonosnou síťovinou růžné
barvy, kostra ocelová pérová N4 chrom, područky plastové černé

9 kg 0,46 m3 2
2560 2730 2900

262-KZ-
N1

konferenční židle, celočalouněná, kostra ocelová pérová N1 černá,
područky plastové  černé

9 kg 0,46 m3 2
2240 2540 2820

262-KZ-
N2

konferenční židle, celočalouněná, kostraocelová pérová N2 - efekt
hliník, područky plastové  černé

9 kg 0,46 m3 2
2240 2540 2820

262-KZ-
N4

konferenční židle, celočalouněná, kostra ocelová pérová N4 chrom,
područky plastové černé

9 kg 0,46 m3 2
2240 2540 2820

263-K-B

univerzální konferenční židle stohovatelná, síťovaný opěrák v
provedení série THEO@,kostra ocelová čtyřnohá v barvě N1
černá, s černými područkami

6 kg 0,43 m3

1870 1980 2050

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-207 područky výškově nastavitelné černé, cena za pár 550
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Série THEO @

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-209 područky výškově nastavitelné černé, měkké PU loketníky, cena za pár 680

BR-209-
N6

područky výškově nastavitelné, hliníková část těla područky leštěná N6,
měkké PU loketníky, cena za pár 1000

BR-210 područky nastavitelné výškově s 2D nastavitelnými PU loketníky, černé, cena
za pár 830

F40-N6 příplatek za hliníkový kříž F40-N6 leštěný 450

P příplatek za hloubkově nastavitelný posuvný sedák 180

PN příplatek za sedák vybavený posuvem a zároveň možností nastavení
náklonu sedáku (platí pouze pro mechaniky SYS) 300

RM příplatek za kolečka s pryží na tvrdou podlahu 120

R 60 příplatek za velká kolečka o průměru 60 mm na koberec 190

RM 60 příplatek za kolečka s pryží na tvrdou podlahu, průměr 60 mm 190

DV vozík pro snadnější manipulaci a přemisťování židlí Optima 1700

GM příplatek za kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy (platí pro
konferenční modely 261 a 262)

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ

Čalounění opěráku - barva samonosné síťoviny:

U60999   černá

U63034   oranžová

U64089   červená

U68056   zelená

U60011   šedá

U66036   svetle modra

U65078   morska modr
Čalounění sedáku - ve všech textilních potazích kategorie E, F, M.

ZÁRUKA 4 roky
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Série SMILE

Produkt Kód Popis W

150-L

konferenční židle stohovatelná, bez područek, kostra ocelová čtyřnohá chromová, bukový
korpus s laminátovou horní vrstvou: LDS - dub světlý, LZD - zebrano tmavé, LCH - dezén
buk v odstínu tmavá čokoláda

6 kg 0,46 m3 3

2010

150-V01

konferenční židle stohovatelná, bez područek, kostra ocelová čtyřnohá chromová, korpus
bukový natural V1

6 kg 0,46 m3 3
2010

151-L

konferenční židle stohovatelná, bez područek, kostra ocelová drátěná chromová, bukový
korpus s laminátovou horní vrstvou: LDS - dub světlý, LZD - zebrano tmavé, LCH - dezén
buk v odstínu tmavá čokoláda

7 kg 0,46 m3 3

2110

151-V01

konferenční židle stohovatelná, bez područek, kostra ocelová drátěná chromová, korpus
bukový natural V1

7 kg 0,46 m3 3
2110

Volitelné doplňky a
modifikace

GM příplatek za kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy (pro modely
150) 100

MO Moření v odstínech bříza V2, třešeň V8 min.počet 10 kusů, příplatek za kus 220

Produktové informace Popis

ZÁRUKA 5 let
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Série OSLO

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

225-N1

konferenční židle celočalouněná, kostra ocelová
pérová v barvě N1 černá

10 kg 0,46 m3 2
3020 3390 3760 5820 6100

225-N2

konferenční židle celočalouněná, kostra ocelová
pérová v barvě N2 efekt hliník

10 kg 0,46 m3 2
3020 3390 3760 5820 6100

225-N4

konferenční židle celočalouněná, kostra ocelová
pérová N4 chrom

10 kg 0,46 m3 2
3020 3390 3760 5820 6100

226-N4

konferenční židle celočalouněná
nestohovatelná, kostra ocelová drátěná N4
chrom

7,5 kg 0,46 m3 1

3840 4220 4590 6600 6920

227-F80-
N6

otočná židle, výškově stavitelná, leštěné
hliníkové područky, leštěný hliníkový kříž F80-
N6, kolečka

12 kg 0,34 m3 1

4170 4550 4920 6930 7250

227-K-N6

konferenční otočná židle, leštěné hliníkové
područky, leštěný hliníkový 4-ramenný kříž,
kluzáky

11 kg 0,34 m3 1

5260 5640 6010 8020 8340

Volitelné doplňky a
modifikace

RM příplatek za kolečka s pryží na tvrdou podlahu (bez příplatku) 0

BR-227-P Kožený návlek na područku u modelů 227. Barva kůže dle vzorkovníku. Cena
za pár. 200

GM kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy - platí pro konferenční modely 100

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Série OSLO se vyrábí v textilních potazích kategorie E, F, M, O, COM+ a kůži P.

ZÁRUKA 5 let
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Série CONFERENCE 

Produkt Kód Popis E F M

155-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě
N1 černá, bez područek, opěrák zezadu čalouněný

7 kg 0,46 m3 4
1610 1850 2060

155-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2
efekt hliník, bez područek, opěrák zezadu čalouněný

7 kg 0,46 m3 4
1690 1930 2140

155-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá N4 chrom,
bez područek, opěrák zezadu čalouněný

7 kg 0,46 m3 4
1750 2000 2200

155-B-N1

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N1
černá, černé plastové područky, opěrák zezadu čalouněný

7 kg 0,46 m3 4
1870 2120 2320

155-B-N2

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N2
efekt hliník, černé plastové područky, opěrák zezadu čalouněný

7 kg 0,46 m3 4
1950 2200 2400

155-B-N4

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá N4 chrom,
černé plastové područky, opěrák zezadu čalouněný

7 kg 0,46 m3 4
2010 2260 2460

Volitelné doplňky a
modifikace

DV vozík pro snadnější manipulaci a přemisťování židlí Conference 1700

GM kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy 100

SR příplatek za spojky do řad (pár) 70

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Série CONFERENCE se vyrábí ve všech potazích kategorie E (kromě látky Dino), F, M

ZÁRUKA 4 roky
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Série TECNO/ANTISTATIC

Produkt Kód Popis PP

500 nízká židle,sedák a opěrák měkčený polyuretan, plynový píst, kolečka 3040

501 vysoká židle, sedák a opěrák měkčený polyuretan, plynový píst, kruhová opěrka pro nohy,
kluzáky 4140

502 nízká židle, sedák a opěrák měkčený polyuretan, plynový píst, kolečka 2520

503 vysoká židle, sedák a opěrák měkčený polyuretan, plynový píst, kruhová opěrka pro nohy,
kluzáky 3620

504 vysoká židle, sedák a opěrák měkčený polyuretan, opěrka pro nohy 5490

505 nízká židle, pouze sedák měkčený polyuretan, plynový píst, kolečka 1940

506 vysoká židle, pouze sedák měkčený polyuretan, kruhová opěrka pro nohy, kluzáky 2890
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Série TECNO/ANTISTATIC

Produkt Kód Popis PP

507 vysoká židle, pouze sedák měkčený polyuretan, opěrka pro nohy 4800

508 nízká židle, pouze sedák měkčený polyuretan, plynový píst, kolečka 1940

502-O nízká židle, sedák a opěrák měkčený polyuretan, plynový píst, kolečka 2450

503-O vysoká židle, sedák a opěrák měkčený polyuretan, plynový píst, kruhová opěrka pro nohy,
kluzáky 3550

504-O vysoká židle, sedák a opěrák měkčený polyuretan, opěrka pro nohy 5420

510 nízká židle,sedák a opěrák měkčený polyuretan, plynový píst, hliníkový kříž, kolečka,
ANTISTATICKÝ 4660

Volitelné doplňky a
modifikace

F40-N1 příplatek za hliníkový kříž F40-N1 černý 450

F40-N2 příplatek za hliníkový kříž F40-N2 v barvě N2efekt hliník 450

F40-N6 příplatek za hliníkový kříž F40-N6 leštěný 450
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Série TECNO/ANTISTATIC

Volitelné doplňky a
modifikace

RM příplatek za kolečka s pryží na tvrdou podlahu 120

Produktové informace Popis

ZÁRUKA 3 roky
5 let - platí pro židli Antistatic

KOLEČKA
U nízkých židlí se standardně dodávají kolečka, u vysokých židlí  kluzáky, záměna koleček u nízkých
židlí je bez příplatku, u vysokých  modelů není z důvodu nedostatečné stability změna kluzáků za
kolečka  možná.
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Série SKY

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

SKY
CLASSIC

V

křeslo vysoké, mechanika houpací R, 4-
ramenný hliníkový leštěný kříž 830 mm, kluzáky 9080 9540 10060 12070 15550

SKY
CLASSIC

V-A

křeslo vysoké, výškově stavitelné, mechanika
houpací RA, 4-ramenný hliníkový leštěný kříž
830 mm, kluzáky

9320 9780 10300 12290 15800

SKY
CLASSIC

S

křeslo střední, mechanika houpací R, 4-
ramenný hliníkový leštěný kříž 830 mm, kluzáky 8520 8850 9220 10500 13240

SKY
CLASSIC

S-A

křeslo střední,výškově stavitelné, mechanika
houpací RA, 4-ramenný hliníkový leštěný kříž
830 mm, kluzáky

8760 9090 9460 10740 13480

SKY
CLASSIC

SP

křeslo střední, piastra z leštěného hliníku PR, 4-
ramenný hliníkový leštěný kříž 730 mm, kluzáky 7790 8120 8490 9830 12510

SKY
CLASSIC

SP-A

křeslo střední, výškově stavitelné, piastra z
leštěného hliníku PRA, 4-ramenný hliníkový
leštěný kříž 730 mm, kluzáky

8030 8360 8730 10070 12750

SKY
CLASSIC

K-N4

křeslo střední, s drátěnou chromovou kostrou,
bez područek 6010 6340 6710 9390 12640

SKY V křeslo vysoké, mechanika houpací R, 4-
ramenný hliníkový leštěný kříž 830 mm, kluzáky 8980 9440 9960 11970 15450

SKY V-A
křeslo vysoké, výškově stavitelné, mechanika
houpací RA, 4-ramenný hliníkový leštěný kříž
830 mm, kluzáky

9220 9680 10200 12190 15700

SKY S křeslo střední, mechanika houpací R, 4-
ramenný hliníkový leštěný kříž 830 mm, kluzáky 8420 8750 9120 10400 13140

SKY S-A
křeslo střední, výškově stavitelné, mechanika
houpací RA, 4-ramenný hliníkový leštěný kříž
830 mm, kluzáky

8660 8990 9360 10640 13380

SKY SP křeslo střední, piastra z leštěného hliníku PR, 4-
ramenný hliníkový leštěný kříž 730 mm, kluzáky 7690 8020 8390 9730 12410

SKY SP-A
křeslo střední, výškově stavitelné, piastra z
leštěného hliníku PRA, 4-ramenný hliníkový
leštěný kříž 730 mm, kluzáky

7930 8260 8630 9970 12650

SKY K-N4 křeslo střední, s drátěnou chromovou kostrou,
bez područek 5910 6240 6610 9290 12540
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Série SKY

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

SKY T podnožka, 4-ramenný hliníkový leštěný kříž,
kluzáky 5130 5330 5550 6310 7250

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-820 područky z leštěného hliníku v kombinaci s černým polyuretanem, cena za pár 1200

BR-821 područky z leštěného hliníku čalouněné kůží nebo Comfort+, cena za pár 1600

BRD-821 područky z leštěného hliníku s dřevěným inzertem - materiál Jasan. 1900

R37 kolečka, průměr 37 mm, platí pro modely s křížem F30-N6, kde kolečka
mohou nahradit standardně dodávané kluzáky 0

Produktové informace Popis

SKY
CLASSIC SKY CLASSIC je charakteristická čalouněním s knoflíky.

SKY SKY je charakteristická  hladkým čalouněním.

ČALOUNĚNÍ SKY se čalouní v kategoriích E(kromě látky Dino),F,M,O,COM+ and P.

ZÁRUKA 5 let
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Série DELTA

Produkt Kód Popis E F M Style
Strip P

DELTA/K-
N4

křeslo celočalouněné, bez područek, korpus
vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou,
kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě
N4 – chrom

11 kg 0,35 m3

5170 5530 5920 6570 7560

DELTA/B-
K-N4

křeslo celočalouněné, s područkami, korpus
vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou,
kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě N4
- chrom

14 kg 0,35 m3

7360 8040 8780 9030 13360

DELTA/F0
1-N4

křeslo celočalouněné, bez područek, korpus
vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou,
podnož otočná kruhová v povrchové úpravě
N4 - chrom

19 kg 0,35 m3

5920 6280 6660 7320 8310

DELTA/B-
F01-N4

křeslo celočalouněné s područkami, korpus
vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou,
podnož otočná kruhová v povrchové úpravě N4
- chrom

22 kg 0,35 m3

8110 8770 9540 9760 14100

DELTA
/F80-N6

křeslo celočalouněné, bez područek, korpus
vypěněný studenou pěnou s ocelovou
výztuhou,  výškově stavitelné,plynový píst,
leštěný hliníkový kříž N6

12 kg 0,35 m3

5130 5490 5880 6530 7530

DELTA/B-
F80-N4

křeslo celočalouněné, s područkami, korpus
vypěněný studenou pěnou s ocelovou
výztuhou,  výškově stavitelné, plynový píst,
leštěný hliníkový kříž N6

15 kg 0,35 m3

7320 7990 8740 8980 13310

DELTA/2-
N4

dvojkřeslo celočalouněné, bez područek,
korpus vypěněný  studenou pěnou s ocelovou
výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové
úpravě N4 – chrom

23 kg 0,48 m3

9800 10500 11270 12590 14500

DELTA/2B
-N4

dvojkřeslo celočalouněné, s područkami,
korpus vypěněný  studenou pěnou s ocelovou
výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové
úpravě N4 – chrom

26 0,48 m3

11990 13000 14130 15040 20360
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Série DELTA

Produkt Kód Popis E F M Style
Strip P

DELTA/3-
N4

trojkřeslo celočalouněné, bez područek,
korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou
výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové
úpravě N4 - chrom

33 kg 0,70 m3

12930 13990 15150 17120 20020

DELTA/3B
-N4

trojkřeslo celočalouněné, s područkami,
korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou
výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové
úpravě N4 - chrom

36 kg 0,70 m3

15120 16490 18010 19570 25890

DELTA/4-
N4

čtyřlavice celočalouněná, bez područek,
korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou
výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové
úpravě N4 - chrom

45 kg 0,93 m3

20470 20830 22550 25170 29180

DELTA/4B
-N4

čtyřlavice celočalouněná, s područkami,
korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou
výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové
úpravě N4 - chrom

48 kg 0,93 m3

21780 23500 25410 27620 34980

DELTA/5-
N4

pětilavice celočalouněná, bez područek,
korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou
výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové
úpravě N4 - chrom

58 kg 1,16 m3

23560 25310 27240 30530 35550

DELTA/5B
-N4

pětilavice celočalouněná, s područkami,
korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou
výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové
úpravě N4 - chrom

61 kg 1,16 m3

25750 27820 30120 32990 41350

Volitelné doplňky a
modifikace

TD-01 boční odkládací stolek 38 x 23 cm z šedé kompaktní desky, jen pro modely
bez područek 1470

TD-02 konferenční stolek 76 x 54 x 40 cm z šedé kompaktní desky, podnož drátěná
chromová 4830
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Série DELTA

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ
Série DELTA se vyrábí v textilních potazích kategorie E (kromě  Dino), F, M, O ,Style Strip a kůži P.
Čalounění Style Strip je v látce Style Strip na opěráku, Style na sedáku a na područkách. U křesel
jsou pruhy na opěráku vodorovné, u lavic se střídají vodorovné a svislé.

ZÁRUKA 5 let
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Série RELAX

Produkt Kód Popis E F M P

RELAX V

křeslo celočalouněné, vysoké, korpus vypěněný
studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kříž leštěný hliník,
čtyřramenný

14 kg 0,48 m3

9040 9990 11060 15700

RELAX S

křeslo celočalouněné, střední, korpus vypěněný studenou
pěnou s ocelovou výztuhou, kříž leštěný hliník,
čtyřramenný

14 kg 0,48 m3

8550 9470 10510 14740

RELAX T

podnožka ke křeslům Relax, celočalouněná, kříž leštěný
hliník, čtyřramenný

8 0,19 m3
3750 4150 4630 6610

HO hlavová opěrka 380 420 550 1040

Volitelné doplňky a
modifikace

TD-02 konferenční stolek 76 x 54 x 40 cm z šedé kompaktní desky, podnož drátěná
chromová 4830

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Série RELAX se vyrábí v textilních potazích kategorie E(kromě látky Dino), F(kromě Mecamed a
Vena), M(kromě Silvertex), O a kůži P.

ZÁRUKA 5 let
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Série RELAX+

Produkt Kód Popis E F M P

RELAX+ V

křeslo celočalouněné, vysoké, houpací mechanismus R,
korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou,
kříž leštěný hliník, čtyřramenný, kluzáky

14 kg 0,58 m3

9900 10850 11920 16560

RELAX+ S

křeslo celočalouněné, střední, houpací mechanismus R,
korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou,
kříž leštěný hliník, čtyřramenný, kluzáky

12 kg 0,46 m3

9410 10330 11370 15600

RELAX+ V
- A

křeslo celočalouněné, vysoké, výškově stavitelné, houpací
mechanismus RA, korpus vypěněný studenou pěnou s
ocelovou výztuhou, kříž leštěný hliník, čtyřramenný,
kluzáky

14 kg 0,58 m3

10100 11050 12120 16760

RELAX+ S
- A

křeslo celočalouněné, střední, výškově stavitelné, houpací
mechanismus RA, korpus vypěněný studenou pěnou s
ocelovou výztuhou, kříž leštěný hliník, čtyřramenný,
kluzáky

12 kg 0,46 m3

9610 10530 11570 15800

RELAX+ T

podnožka ke křeslům Relax, celočalouněná, kříž leštěný
hliník, čtyřramenný, kluzáky

8 kg 0,19 m3
3760 4180 4660 6640

HO hlavová opěrka 380 420 550 1040

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Série RELAX+ se vyrábí v textilních potazích kategorie E,(kromě Dino), F(kromě Mecamed a Vena),
M(kromě Silvertex), O a kůži P.

ZÁRUKA 5 let
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Série POLO

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

POLO-K-
N2

křeslo celočalouněné, korpus vypěněný
studenou pěnou s ocelovou výztuhou,
kostraocelová čtyřnohá v povrchové úpravě
N2 - efekt hliník

12 kg 0,35 m3

5390 6000 6360 8850 9050

POLO-K-
N4

křeslo celočalouněné, korpus vypěněný
studenou pěnou s ocelovou výztuhou,
kostraocelová čtyřnohá v povrchové úpravě
N4 - chrom

12 kg 0,35 m3

5860 6470 6820 9310 9510

POLO-F01
-N4

křeslo celočalouněné, korpus vypěněný
studenou pěnou s ocelovou výztuhou,
podstava otočná, kruhová, v povrchové
úpravě N4 - chrom

22 kg 0,35 m3

7300 7910 8270 10760 10960

POLO-F30
-N6

křeslo celočalouněné, korpus vypěněný
studenou pěnou s ocelovou výztuhou,
podstava otočná, čtyřramenný kříž N6 -
leštěný, plynový píst s možností nastavení
výšky sezení

12 kg 0,35 m3

7300 7910 8270 10760 10960

Volitelné doplňky a
modifikace

G30 příplatek za píst s pamětí pozice a možností nastavení výšky sezení - pro model
F30-N6 790

R37 příplatek za kolečka, průměr 37 mm. Tento příplatek platí pro modely POLO
F30-N6, kde kolečka nahrazují standardně dodávané kluzáky. 0

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Série POLO se vyrábí v textilních potazích kategorie E(kromě látky Dino), F, M, O, COM+ a kůži P.

ZÁRUKA 5 let



129

Série POLO+

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

K-N2

křeslo celočalouněné, korpus vypěněný
studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra
ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě N2 - efekt
hliník

12 kg 0,32 m3

5240 5730 6230 8880 9080

K-N4

křeslo celočalouněné, korpus vypěněný
studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra
ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě N4 -
chrom

6140 6630 7130 9780 9980

F80-N6

křeslo celočalouněné, otočné, korpus vypěněný
studenou pěnou s ocelovou výztuhou, výškově
stavitelné, 5-ramenný leštěný hliníkový kříž,
kolečka velká

5940 6430 6930 9570 9770

Volitelné doplňky a
modifikace

RM kolečka  s pryží na tvrdou podlahu k modelu POLO+ F80-N6

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Série POLO+  se vyrábí v textilních potazích kategorie E (kromě Dino), F, M, O, COM+ a kůži P.

ZÁRUKA 5 let
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Série MOON

Produkt Kód Popis E F M P

MOON-N4

křeslo celočalouněné, bez područek, korpus vypěněný
studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra drátěná v
povrchové úpravě N4 - chrom

12 kg 0,39 m3

5600 6360 7150 10510

MOON-K-
N4

křeslo celočalouněné, bez područek, korpus vypěněný
studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová
čtyřnohá v povrchové úpravě N4 - chrom

11 kg 0,39 m3

5840 6600 7380 10760

MOON/B-
K-N4

křeslo celočalouněné, s ocelovými područkami v
povrchové úpravě N4 - chrom, korpus vypěněný
studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová
čtyřnohá v povrchové úpravě N4 - chrom

13,5 kg 0,39 m3

7580 8330 9110 12510

MOON/BD
-K-N4

křeslo celočalouněné, s ocelovými područkami v
povrchové úpravě N4 - chrom s dřevěnými krytkami
buk přírodní V01, korpus vypěněný studenou pěnou s
ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové
úpravě N4 - chrom

14 kg 0,39 m3

8140 8890 9670 13070

MOON-
F01-N4

křeslo celočalouněné, bez područek, korpus vypěněný
studenou pěnou s ocelovou výztuhou, podnož otočná,
kruhová, v povrchové úpravě N4 - chrom

20 kg 0,39 m3

7250 8000 8790 12150

MOON-
F30-N6

křeslo celočalouněné, bez područek, korpus vypěněný
studenou pěnou s ocelovou výztuhou, podnož 4-ramenný
hliníková kříž F30-N6, kluzáky

6850 7600 8390 11750

MOON-
PRA-F40-

N6

křeslo celočalouněné, bez područek, korpus vypěněný
studenou pěnou s ocelovou výztuhou, výškově stavitelná,
hliníkov.mechanika PRA,leštěný kříž F40-N6, velká
kolečka,

6390 6870 7290 10330

Volitelné doplňky a
modifikace

R37 kolečka, průměr 37 mm, platí pro modely s křížem F30-N6, kde kolečka
mohou nahradit standardně dodávané kluzáky 0
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Série MOON

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Série MOON se vyrábí v textilních potazích kategorie E (kromě Dino), F, M, O a kůži P.

ZÁRUKA 5 let
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Série GALAXY

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

K-N4

křeslo celočalouněné, korpus vypěněný
studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra
ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě N4 -
chrom

11 kg 0,48 m3

7740 8400 9090 11680 12420

 F01-N4

křeslo celočalouněné, korpus vypěněný
studenou pěnou s ocelovou výztuhou, podstava
otočná, kruhová, v povrchové úpravě N4 –
chrom

30 kg 0,48 m3

9670 10330 11000 13640 14350

F30-N6

křeslo celočalouněné, korpus vypěněný
studenou pěnou s ocelovou výstuhou, výškově
stavitelné, podstava otočná, čtyřramenný kříž
N6 - leštěný,

12 kg 0,48 m3

7440 8100 8780 11370 12130

Volitelné doplňky a
modifikace

G30 příplatek za píst z pamětí pozice a možností nastavení výšky sezení pro model
F30-N6 790

R37 příplatek za kolečka, průměr 37 mm. Tento příplatek platí pro modely GALAXY
F30-N6, kde kolečka nahrazují standardně dodávané kluzáky. 0

Produktové informace Popis

Čalounění Série GALAXY se vyrábí v textilních potazích kategorie  E (kromě Dino), F, M, O, COM+ a kůži P.

Záruka Záruka 5 let.
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Série MANGO

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

MANGO
F01-N4

křesloceločalouněné, korpus vypěněný
studenou pěnou s ocelovou výztuhou,
podstava otočná, kruhová, v povrchové
úpravě N4 - chrom

29 kg 0,48 m3

10080 10930 11450 14000 14290

MANGO
F30-N6

křesloceločalouněné, korpus vypěněný
studenou pěnou s ocelovou výstuhou,
podstava otočná, čtyřramenný kříž N6 -
leštěný, píst s pamětí pozice

12 kg 0,48 m3

9150 10000 10510 13200 13360

Volitelné doplňky a
modifikace

R 37 příplatek za kolečka, průměr 37 mm. Tento příplatek platí pro modely MANGO
F30-N6, kde kolečka nahrazují standardně dodávané kluzáky. 0

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Série MANGO se vyrábí v textilních potazích kategorie E (kromě Dino), F, M, O, COM+ a kůži P.

ZÁRUKA 5 let
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Série NEXT

Produkt Kód Popis E F M P

NEXT K-
N2

křeslo celočalouněné, korpus vypěněný studenou pěnou
s ocelovou výztuhou, kostraocelová čtyřnohá v
povrchové úpravě N2 - efekt hliník

15 kg 0,39 m3

6850 7790 8390 11630

NEXT K-
N4

křeslo celočalouněné, korpus vypěněný studenou pěnou s
ocelovou výztuhou, kostraocelová čtyřnohá v
povrchové úpravě N4 - chrom

15 kg 0,39 m3

7670 8610 9210 12450

NEXT/2K-
N2

dvojkřeslo celočalouněné, korpus vypěněný studenou
pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v
povrchové úpravě N2 - efekt hliník

26 kg 0,82 m3

9800 11000 11760 15850

NEXT/2K-
N4

dvojkřeslo celočalouněné, korpus vypěněný studenou
pěnou s ocelovou výztuhou, kostraocelová čtyřnohá v
povrchové úpravěN4 - chrom

26 kg 0,82 m3

10810 12000 12770 16850

NEXT F01
-N4

křeslo celočalouněné, korpus vypěněný studenou pěnou
s ocelovou výztuhou, podstava otočná, kruhová, v
povrchové úpravě N4 - chrom

32 kg 0,39 m3

9870 10810 11420 14660

NEXT F30
-N6

křeslo celočalouněné, korpus vypěněný studenou pěnou s
ocelovou výztuhou, podstava otočná, čtyřramenný kříž
N6 - leštěný, plynový píst s možností nastavení výšky
sezení

13 kg 0,39 m3

8160 9110 9710 12950

Volitelné doplňky a
modifikace

TA1-L1 stolová deska rohová, barva černá 1940

TA1-L2 stolová deska rohová,barva šedá 1940

TA2-L1 stolová deska obdélník, barva černá 1280

TA2-L2 stolová deska obdélník, barva šedá 1280

G30 příplatek za píst s pamětí pozice a možností nastavení výšky sezení - pro model
F30-N6 790

R 37 příplatek za kolečka, průměr 37 mm. Tento příplatek platí pro modely NEXT F30
-N6, kde kolečka nahrazují standardně dodávané kluzáky. 0

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Série NEXT se vyrábí v textilních potazích kategorie E (kromě Dino), F, M, O a kůži P.

ZÁRUKA 5 let
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Série CONGRESS

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

CONGRE
SS

křeslo celočalouněné,  korpus vypěněný
studenou pěnou s ocelovou  výztuhou, sklopný
sedák, kolečka  nebo kluzáky

14 kg 0,39 m3

8260 9200 10250 14910 15060

CONGRE
SS + TP

křeslo celočalouněné,  korpus vypěněný
studenou pěnou s ocelovou výztuhou, sklopný
sedák, sklopný psací stolek, kolečka nebo
kluzáky

15 kg 0,39 m3

9300 10240 11290 15950 16100

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Série CONGRESS se vyrábí v textilních potazích kategorie E (kromě Dino), F, M, O, COM+ a kůži P.

KOLEČKA /
KLUZÁKY Křesílka jsou vybavena kolečky na tvrdou i měkkou podlahu, na vyžádání jsou možné kluzáky.

ZÁRUKA 5 let
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Série KUBIK

Produkt Kód Popis E F M COM+ P

KUBIK

křesloceločalouněné, vysokozátěžové,
korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou
výztuhou, podnož v povrchové úpravě N4 -
chrom

22 kg 0,48 m3

10850 11920 12600 16490 16630

KUBIK/2

dvojkřesloceločalouněné, vysokozátěžové,
korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou
výztuhou, podnož v povrchové úpravě N4 -
chrom

30 kg 0,82 m3

14880 16340 17260 22880 22910

KUBIK T

taburet celočalouněný, 1-místný, rozměr 670
x 770 mm, podnož v povrchové úpravě N4 -
chrom

17 kg 0,23 m3

5950 6390 6950 8200 8300

KUBIK T/2

taburet celočalouněný, 2-místný, rozměr 670 x
1380 mm, podnož v povrchové úpravě N4 -
chrom

29 kg 0,43 m3

7680 8420 9200 12000 12170

KUBIK TR

taburet celočalouněný, rohový, rozměr 670 x
670 mm, podnož v povrchové úpravě N4 -
chrom

16 kg 0,23 m3

5720 6160 6700 8650 8850

KUBIK
TR30

taburet celočalouněný, rohový30°,rozměr 670
x 670 mm, podnož v povrchové úpravě N4 -
chrom

15 kg 0,26 m3

6150 6590 7130 9170 9270

KUBIK
TR45

taburet celočalouněný, rohový45°,rozměr 670
x 670 mm, podnož v povrchové úpravě N4 -
chrom

16 kg 0,29 m3

6430 6870 7430 9450 9550

Volitelné doplňky a
modifikace

SR sada spojovacích pásků (2 kusy) pro pevné spojení dvou dílů 20
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Série KUBIK

Volitelné doplňky a
modifikace

TD-02 konferenční stolek 76 x 54 x 40 cm z šedé kompaktní desky, podnož drátěná
chromová 4830

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Série KUBIK se vyrábí v textilních potazích kategorie E, F, M, O, COM+ a kůži P.

SESTAVY Všechny jednotlivé prvky jsou spojovatelné do pevných sestav s možností následného spojení a
rozpojení.

ZÁRUKA 5 let
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Série TA-010

Produkt Kód Popis CENA

TA-010
jednací stůl, deska ve tvaru obdélníku, šedé lamino tl. 25 mm, hrany ABS v barvě desky
stolu, nohy sklopné kruhového průřezu v provedení chrom, rozměr stolu
1600x800x740mm

4910

Volitelné doplňky a
modifikace

SR-010-80 set spojek - 2 ks - každá 800 mm strana je osazena 1 spojkou 100

SR-010-
160 set spojek - 4 ks - každá 1600 mm strana je osazena 2 spojkami 200

PP krycí panel přední části stolu, platné pouze pro model TA 010 270

PV přepravní vozík pro stoly 9500

Produktové informace Popis

ZÁRUKA 5 let
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Série TA-020

Produkt Kód Popis CENA

TA-020
jednací stůl, deska ve tvaru lichoběžníku, šedé lamino tl. 25 mm, hrany ABS v barvě
desky stolu, nohy sklopné kruhového průřezu v provedení chrom, rozměr stolu
1600x800x740 mm

4780

Volitelné doplňky a
modifikace

SR-020-80 set spojek - 2 ks - každá 800 mm strana je osazena 1 spojkou 100

SR-020-
160 set spojek - 2 ks - nejdelší 1600 mm strana je osazena 2 spojkami 200

PV přepravní vozík pro stoly 9500

Produktové informace Popis

ZÁRUKA 5 let
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Série TA-030

Produkt Kód Popis CENA

TA-030
jednací stůl, deska ve tvaru půlkruhu, šedé lamino tl. 25 mm, hrany ABS v barvě desky
stolu, nohy sklopné kruhového průřezu v provedení chrom, R800x740 mm, stůl je vždy
vybaven spojkami pro spojení s dalším stolovým dílem

5240

Volitelné doplňky a
modifikace

SR set spojek do řad pro jeden stůl, pro stolovou desku TA-030 jsou spojky vždy
součástí stolu a jsou zahrnuty v ceně

PV přepravní vozík pro stoly 9500

Produktové informace Popis

ZÁRUKA 5 let


