
Opěradlo, opěrka hlavy a sedadlo potažené síťovinou
Posuvný mechanismus umožňuje nastavit záda v jedné z pěti různých 
poloh nebo sklopit židli
Plastové područky nastavitelné výškově i do stran
Nastavitelná bederní opěrka
5-ramenný kříž hliníkový, lakovaný
Nastavitelná opěrka hlavy, opěradla a sedadla
Záruka 3 roky
hmotnost: 22 kg
hmotnost: 130 kg                                                                                                        
100 000 cyklů Martindale
Standardní verze:
černý plast, čalounění: světle šedá síť  nw42
bílý plast, čalounění: síť tm.šedá nw41

10 940,00 Kč

WAU NW (W-609W-NW) 5 other colours network available for extra charge                                                                   příplatek690,00 Kč
Opěradlo, opěrka hlavy a sedák potaženy látkou
Posuvný mechanismus umožňuje zastavit záda v jedné z pěti různých 
poloh nebo sklopit židli
Plastové područky nastavitelné výškově i po stranách
Nastavitelná podpora řeziva
5-ramenný hliník, lakovaný podklad
Nastavitelná opěrka hlavy, opěradlo a sedadlo
Záruka 3 roky
hmotnost: 22 kg
hmotnost: 130 kg
tření tkanin - 140 000 cyklů Martindale
Standardní verze:
černý plast, čalounění: břidlicově šedá tkanina bl417
bílý plast, čalounění: černá tkanina BL418

10 940,00 Kč

WAU BL (W-609W-BL) 17 other colours of fabric available for extra charge                                                                 příplatek690,00 Kč
Zadní, opěrka hlavy a sedadlo z elastomeru
Posuvný mechanismus umožňuje zastavit záda v jedné z pěti různých 
poloh nebo sklopit židli
Plastové područky nastavitelné výškově i po stranách
Nastavitelná podpora řeziva
5-ramenný hliník, lakovaný podklad
Nastavitelná opěrka hlavy, opěradlo a sedadlo
Záruka 3 roky
hmotnost: 22 kg
hmotnost: 130 kg
Standardní verze:
bílý plast, čalounění: šedý nebo mango elastomer

10 940,00 Kč

WAU TPE (W-609-W-TPE)

Wau



Opěradlo, opěrka hlavy a sedadlo potažené síťovinou
Posuvný mechanismus umožňuje zastavit záda v jedné z pěti různých 
poloh nebo sklopit židli
Plastové područky nastavitelné výškově i po stranách
Nastavitelná podpora řeziva
5-ramenný hliník, lakovaný podklad
Nastavitelná opěrka hlavy, opěradlo a sedadlo
Záruka 3 roky
hmotnost: 22 kg
hmotnost: 130 kg
tření tkanin - 100 000 cyklů Martindale
Standardní verze:
černý plast, čalounění: světle šedá síť tkanin nw42
bílý plast, čalounění: síť tm.šed nw41

10 940,00 Kč

WAU 2 NW (W-709B/W-NW) 5 other colours network available for extra charge                                                                   příplatek690,00 Kč
Opěradlo, opěrka hlavy a sedák potaženy látkou
Posuvný mechanismus umožňuje zastavit záda v jedné z pěti různých 
poloh nebo sklopit židli
Plastové područky nastavitelné výškově i po stranách
Nastavitelná podpora řeziva
5-ramenný hliník, lakovaný podklad
Nastavitelná opěrka hlavy, opěradlo a sedadlo
Záruka 3 roky
hmotnost: 22 kg
hmotnost: 130 kg
tření tkanin - 140 000 cyklů Martindale
Standardní verze:
černý plast, čalounění: břidlicově šedá tkanina bl417
bílý plast, čalounění: černá tkanina BL418

10 940,00 Kč

WAU 2 BL (W-709-B/W-BL) 17 other colours of fabric available for extra charge                                                               příplatek690,00 Kč

Opěrka hlavy, opěradlo a sedák čalouněný kvalitní sítí                                                                                  
Auto synchro mechanika-snímač váhy                                                                   
Nastavitelné područky                                                                                 
Nastavitelná hloubka a výška sedadla                                              
Nastavitelná výška opěradla a opěrky hlavy                                                                 
2 roky záruka                          

19 023,00 Kč

ERGOTHRONE ( CM-B37A)

Wau 2

ERGOTHRONE



Opěrka hlavy, opěradlo a sedák čalouněný kvalitní sítí                                                                                  
Auto synchro mechanika-snímač váhy                                                                   
Nastavitelné područky                                                                                 
Nastavitelná hloubka a výška sedadla                                              
Nastavitelná výška opěradla a opěrky hlavy                                                                
Křeslo vybavené pohodlnou podnožkou                                                                      
2 roky záruka                          

22 976,00 Kč

ERGOTHRONE ( CM-B37A-2)

  - Opěrka hlavy, opěradlo a sedák čalouněný kvalitní sítí
  - Samonastavitelná synchro mechanika 
  - Nastavitelné područky
  - Nastavitelná hloubka a výška sedadla
  - Nastavitelná výška opěradla a opěrky hlavy
  - Základna (kříž) z leštěného hliníku
  - 2 roky záruka

9 027,00 Kč

ERGOTECH ( CM-B137A)

  - Opěrka B32 opěradlo a sedák čalouněný kvalitní sítí
  - Samonastavitelná synchro mechanika 
  - Nastavitelné područky
  - Nastavitelná hloubka a výška sedadla
  - Nastavitelná výška opěradla a opěrky hlavy
  - Základna (kříž) z nylonu černý
  - 2 roky záruka

8 313,00 Kč

ERGOTECH ( CM-B137A-4)

ERGOTECH

ERGOTHRONE



 Regulace výšky pomocí plynového pístu
 Nastavitelná výška opěrky hlavy:
 Nastavení pomocí tlačítek umístěných v područce
 Kryt područky z lakovaného dřeva
 Celočalouněné křeslo z přírodní černé kůže
 Mechanika SYNCHRON
 Kříž z leštěného hliníku
 3 roky záruka                                                                                                                  
Parametry: Výška 118,5 - 134,5 cm, šířka 79 cm, nosnost 130 Kg                                    

24 608,00 Kč

REGENT (689B-FL-4)

 Regulace výšky pomocí plynového pístu
 Nastavení pomocí tlačítek umístěných v područce
 Kryt područky z lakovaného dřeva
 Celočalouněné křeslo z přírodní černé kůže
 Mechanika SYNCHRON
 Kříž z leštěného hliníku
 3 roky záruka                                                                                                    
Parametry: Výška.... cm, šířka 79 cm, nosnost 130 Kg

22 185,00 Kč

REGENT LOW (687B-FL-4)

REGENT


