
Ceník  2022
Ceník platný od 19. 4. 2022 - bez DPH - Vydání 1

ANTARES a.s.
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BAT MESH + Footrest NET

12 238 Kč
12238

hmotnost: 115-127,5
objem: 75,5
kusy v kartonu: 1 42,5-47,5

výška sedáku: 46-53,5
800

BAT NET PERF NET

10 755 Kč
10755

hmotnost: 100,5-107
objem: 75,5
kusy v kartonu: 1 42,5-47,5

výška sedáku: 46-53,5
800

POFIT

17768 18392

hmotnost: 111,5-130
objem: 61
kusy v kartonu: 1 45-47,5

1399 výška sedáku: 45,5-54,5
800

DIAMOND High back BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

11 000 Kč 11 086 Kč 11 394 Kč 11 827 Kč 12 947 Kč
9762 10000 10078 10 358 Kč 10 752 Kč 11 770 Kč

hmotnost: 127-137,5
objem: 65
kusy v kartonu: 1 45

1399 výška sedáku: 44-54,5
800

DIAMOND Medium back BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

10 324 Kč 10 409 Kč 10 717 Kč 11 151 Kč 12 271 Kč
9147 9385 9463 9 743 Kč 10 137 Kč 11 155 Kč

hmotnost: 96-107,5
objem: 65
kusy v kartonu: 1 45

600 výška sedáku: 40,5-52

DIAMOND Low back BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

9 812 Kč 9 898 Kč 10 206 Kč 10 639 Kč 11 759 Kč
8682 8920 8998 9 278 Kč 9 672 Kč 10 690 Kč

hmotnost: 89-100,5
objem:
kusy v kartonu: 1

600 výška sedáku:

celková výška:
0,459 m3 šířka:

hloubka sedáku:St
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manažerské křeslo s nízkým opěrákem, čalounění ze studené pěny, 
područky z leštěného hliníku, rám sedadla z bukové překližky, houpací 
mechanismus s aretací v základní, pozici a nastavením síly protiváhy, 
plynový píst pro nastavení výšky, kolečka s gumovou obručí pro 
všechny typy podlah, pětiramenný kříž z leštěného hliníku, nosnost 130 
kg, záruka 36 měsíců

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
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manažerské křeslo se středně vysokým opěrákem, čalounění ze studené 
pěny, područky z leštěného hliníku, rám sedadla z bukové překližky, 
houpací balanční mechanismus, plynový píst pro nastavení výšky, 
kolečka s gumovou obručí pro všechny typy podlah, pětiramenný kříž z 
leštěného hliníku, nosnost 130 kg, záruka 36 měsíců

12,6 kg

hloubka sedáku:

hloubka sedáku:

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
13 kg celková výška:

0,459 m3 šířka:
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manažerské křeslo s vysokým opěrákem, čalounění ze studené pěny, 
područky z leštěného hliníku, rám sedadla z bukové překližky, houpací 
mechanismus Multiblok s předsunutou osou houpání o 160 mm pro 
zvýšení komfortu, pětinásobná, aretace, možnost nastavení síly 
protiváhy, plynový píst pro nastavení výšky, kolečka s gumovou obručí 
pro všechny typy podlah, pětiramenný kříž z leštěného hliníku, nosnost 
130 kg, záruka 36 měsíců

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
16,2 kg celková výška:
0,505 m3 šířka:

St
ud

io
 P

lu
s -

 N
OV

IN
KA

síťovaný sedák a opěrák, vyztužený měkčeným perforovaným 
polymerem, konstrukční síťovina, síť s vetkanou textilií, synchronní 
mechanismus s několika násobnou aretací, automatické nastavením síly 
přítlaku (protiváhy) podle hmotnosti uživatele, nastavení hloubky 
sedáku, výškově nastavitelné područky, leštěný aluminiový rám a báze, 
nylonová kolečka 60 mm, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců

tmavě šedý rám + stříbrná síťovina bílý rám + černá síťovina
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židle vybavená Bluetooth, dynamické bionické uvolnění tlaku páteře, 
všesměrové & dvoukřídlé podpěry pro zádové svaly, systém podpory 
páteře, inteligentní polstrování sedáku z měkké a odolné síťoviny, 5D 
opěrka hlavy, 3D loketní opěrka, automatické nastavení síly protiváhy, 
jednopákové ovládání, náklon s  aretací ve 4 polohách, nastavení 
hloubky sedáku, tmavě šedý nebo bílý rám, nosnost 130 kg, záruka 60 
měsíců

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

karton rozměry židle v cm
21,4 kg celková výška:

17 768 Kč

0,330 m3 šířka:
hloubka sedáku:

0,275 m3 šířka:
hloubka sedáku:

18 392 Kč

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
21 kg celková výška:
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síťovaný sedák, opěrák a opěrka hlavy, výsuvná opěrka nohou pro 
relaxační polohu, konstrukční síťovina s vetkanou textilií, synchronní 
mechanismus s několika násobnou aretací, automatické nastavením síly 
přítlaku (protiváhy), nastavení hloubky sedáku, opěrka hlavy 
nastavitelná úhlově a výškově, výškově nastavitelné područky, leštěný 
aluminiový rám a báze, nylonová kolečka 60 mm, nosnost 130 kg, 
záruka 60 měsíců

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

karton rozměry židle v cm
22,5 kg celková výška:
0,275 m3 šířka:

hloubka sedáku:
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1930 SYN Eclipse MAXI PDH WHITE BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 903 Kč 6 945 Kč 7 099 Kč 7 316 Kč 7 876 Kč

6275 6 314 Kč 6 454 Kč 6 651 Kč 7 160 Kč

hmotnost: 123,5-144,5
objem: 68
kusy v kartonu: 1 47-53

výška sedáku: 43,5-54
výškově nastavitelné područky BR F10 1 109 Kč 1,1 bm

aluminiová leštěná báze - ALU 689

1930 SYN Eclipse MAXI WHITE BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

5 972 Kč 6 015 Kč 6 169 Kč 6 386 Kč 6 945 Kč

5429 5 468 Kč 5 608 Kč 5 805 Kč 6 314 Kč

hmotnost: 105-122
objem: 68
kusy v kartonu: 1 47-53

výška sedáku: 43,5-54
výškově nastavitelné područky BR F10 1 109 Kč 1,1 bm

aluminiová leštěná báze - ALU 689

1930 SYN Eclipse HIGH WHITE BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

5 638 Kč 5 680 Kč 5 834 Kč 6 051 Kč 6 611 Kč

5125 5 164 Kč 5 304 Kč 5 501 Kč 6 010 Kč

hmotnost: 93-110
objem: 68
kusy v kartonu: 1 47-53

665 výška sedáku: 43,5-54
výškově nastavitelné područky BR F10 1109 1,0 bm

aluminiová leštěná báze - ALU 689

1930 SYN Eclipse MAXI PDH BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 144 Kč 6 186 Kč 6 340 Kč 6 557 Kč 7 117 Kč
5585 5 624 Kč 5 764 Kč 5 961 Kč 6 470 Kč

hmotnost: 123,5-144,5
objem: 68
kusy v kartonu: 1 47-53

výška sedáku: 43,5-54
výškově nastavitelné područky AR 08 814 1,1 bm

aluminiová leštěná báze - ALU 689

1930 SYN Eclipse MAXI BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

5 297 Kč 5 339 Kč 5 493 Kč 5 710 Kč 6 270 Kč

4815 4 854 Kč 4 994 Kč 5 191 Kč 5 700 Kč

hmotnost: 105-122
objem: 68
kusy v kartonu: 1 47-53

výška sedáku: 43,5-54
výškově nastavitelné područky AR 08 814 1,1 bm

aluminiová leštěná báze - ALU 689

1930 SYN Eclipse HIGH BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

5 048 Kč 5 091 Kč 5 245 Kč 5 462 Kč 6 021 Kč

4589 4 628 Kč 4 768 Kč 4 965 Kč 5 474 Kč

hmotnost: 93-110
objem: 68
kusy v kartonu: 1 47-53

výška sedáku: 43,5-54
výškově nastavitelné područky AR 08 814  1,0 bm

aluminiová leštěná báze - ALU 689

 kancelářská židle s  vysokým opěrákem, tvarované čalounění ze 
studené pěny,  synchronní mechanismus se čtyřnásobnou aretací, 
automatické nastavení síly protiváhy podle tělesné hmotnosti 
uživatele, nastavení hloubky sedáku, nastavení výšky opěráku 
systémem up-down, nylonová kolečka Ø 60 mm pro všechyn podlahy, 
černý plast, volitelné područky, moderní pyramidová plastová nebo 
aluminiová leštěná báze, nosnost: 130 kg, český výrobek, záruka 60 
měsíců

895 Kč

 kancelářská židle s  vysokým opěrákem, tvarované čalounění ze 
studené pěny,  synchronní mechanismus se čtyřnásobnou aretací, 
automatické nastavení síly protiváhy podle tělesné hmotnosti 
uživatele, nastavení hloubky sedáku, nastavení výšky opěráku 
systémem up-down, nylonová kolečka Ø 60 mm pro všechyn podlahy, 
černý plast, volitelné područky, moderní pyramidová plastová nebo 
aluminiová leštěná báze, nosnost: 130 kg, český výrobek, záruka 60 
měsíců
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c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
16 kg celková výška:

0,176 m3 šířka:
hloubka sedáku:

1 220 Kč spotřeba látky, š.140
758 Kč

 kancelářská židle s extra vysokým opěrákem a podhlavníkem, 
tvarované čalounění ze studené pěny,  synchronní mechanismus se 
čtyřnásobnou aretací, automatické nastavení síly protiváhy podle 
tělesné hmotnosti uživatele, nastavení hloubky sedáku, nastavení 
výšky opěráku systémem up-down, nylonová kolečka Ø 60 mm pro 
všechyn podlahy, bílý plast, volitelné područky, moderní pyramidová 
plastová nebo aluminiová leštěná báze, nosnost: 130 kg, český výrobek, 
záruka 60 měsíců
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c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton

hloubka sedáku:

rozměry židle v cm
15,16 kg celková výška:
0,176 m3 šířka:

1 220 Kč spotřeba látky, š.140
758 Kč

 kancelářská židle s extra vysokým opěrákem, tvarované čalounění ze 
studené pěny,  synchronní mechanismus se čtyřnásobnou aretací, 
automatické nastavení síly protiváhy podle tělesné hmotnosti 
uživatele, nastavení hloubky sedáku, nastavení výšky opěráku 
systémem up-down, nylonová kolečka Ø 60 mm pro všechyn podlahy, 
bílý plast, volitelné područky, moderní pyramidová plastová nebo 
aluminiová leštěná báze, nosnost: 130 kg, český výrobek, záruka 60 
měsíců
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c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
14,42 kg celková výška:
0,176 m3 šířka:

hloubka sedáku:

 kancelářská židle s  vysokým opěrákem, tvarované čalounění ze 
studené pěny,  synchronní mechanismus se čtyřnásobnou aretací, 
automatické nastavení síly protiváhy podle tělesné hmotnosti 
uživatele, nastavení hloubky sedáku, nastavení výšky opěráku 
systémem up-down, nylonová kolečka Ø 60 mm pro všechyn podlahy, 
bílý plast, volitelné područky, moderní pyramidová plastová nebo 
aluminiová leštěná báze, nosnost: 130 kg, český výrobek, záruka 60 
měsíců

 kancelářská židle s extra vysokým opěrákem a podhlavníkem, 
tvarované čalounění ze studené pěny,  synchronní mechanismus se 
čtyřnásobnou aretací, automatické nastavení síly protiváhy podle 
tělesné hmotnosti uživatele, nastavení hloubky sedáku, nastavení 
výšky opěráku systémem up-down, nylonová kolečka Ø 60 mm pro 
všechyn podlahy, černý plast, volitelné područky, moderní pyramidová 
plastová nebo aluminiová leštěná báze, nosnost: 130 kg, český výrobek, 
záruka 60 měsíců

16 kg celková výška:
0,176 m3 šířka:

hloubka sedáku:

1 220 Kč spotřeba látky, š.140
758 Kč

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm

758 Kč
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c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
15,16 kg celková výška:
0,176 m3
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šířka:
hloubka sedáku:

895 Kč spotřeba látky, š.140

758 Kč

758 Kč
spotřeba látky, š.140
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c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
14,42 kg celková výška:
0,176 m3 šířka:

hloubka sedáku:

895 Kč spotřeba látky, š.140
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1930 SYN Eclipse NET PDH WHITE BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

7 937 Kč 7 979 Kč 8 133 Kč 8 350 Kč 8 910 Kč

7096 7215 7254 7 394 Kč 7 591 Kč 8 100 Kč

hmotnost: 120-144,5
objem: 68
kusy v kartonu: 1 47-53

výška sedáku: 42-53,5
výškově nastavitelné područky BR F10 1 109 Kč 0,7 bm

aluminiová leštěná báze - ALU 689

1930 SYN Eclipse NET WHITE BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

7 006 Kč 7 049 Kč 7 203 Kč 7 420 Kč 7 979 Kč

6250 6369 6408 6 548 Kč 6 745 Kč 7 254 Kč

hmotnost: 101,5-212
objem: 68
kusy v kartonu: 1 47-53

výška sedáku: 42-53,5
výškově nastavitelné područky BR F10 1 109 Kč 0,7 bm

aluminiová leštěná báze - ALU 689

1930 SYN Eclipse NET PDH BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 519 Kč 6 562 Kč 6 716 Kč 6 932 Kč 7 492 Kč

5807 5926 5965 6 105 Kč 6 302 Kč 6 811 Kč

hmotnost: 120-144,5
objem: 68
kusy v kartonu: 1 47-53

výška sedáku: 42-53,5
výškově nastavitelné područky BR 16 572 0,7 bm

aluminiová leštěná báze - ALU 689

1930 SYN Eclipse NET BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

5 588 Kč 5 631 Kč 5 785 Kč 6 002 Kč 6 562 Kč
4961 5080 5119 5 259 Kč 5 456 Kč 5 965 Kč

hmotnost: 101,5-212
objem: 68
kusy v kartonu: 1 47-53

výška sedáku: 42-53,5
výškově nastavitelné područky BR 16 572 0,7 bm

aluminiová leštěná báze - ALU 689

DOLL BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

16 077 Kč 16 162 Kč 16 470 Kč 16 904 Kč 18 024 Kč

14377 14615 14693 14 973 Kč 15 367 Kč 16 385 Kč

hmotnost: 100-107
objem: 64
kusy v kartonu: 1 46

výška sedáku: 45-52
 bm

7900 EWE PLAST BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 771 Kč 6 856 Kč 7 164 Kč 7 598 Kč 8 718 Kč

5917 6155 6233 6 513 Kč 6 907 Kč 7 925 Kč

hmotnost: 120,5-130
objem: 68
kusy v kartonu: 1 48

výška sedáku: 46-55,5
2,75 bm

příplatek za mechanismus Multiblok  2770 1 010 Kč 918

židle s vysokým opěrákem se sítí, čalounění sedáku ze studené pěny, 
výškově a vodorovně nastavitelná bederní opěrka, synchronní 
mechanismus se čtyřnásobnou aretací, automatické nastavení síly 
protiváhy, nastavení hloubky sedáku, nastavení výšky opěráku 
systémem up-down, nylonová kolečka Ø 60 mm pro měkké podlahy, 
černý plast, volitelné područky, plastová nebo aluminiová leštěná báze, 
nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek
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c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
14,9 kg (vč. BR) celková výška:

0,176 m3 šířka:
hloubka sedáku:

1 220 Kč spotřeba látky, š.140
758 Kč

židle s vysokým opěrákem se sítí a podhlavníkem, čalounění sedáku ze 
studené pěny, výškově a vodorovně nastavitelná bederní opěrka, 
synchronní mechanismus se čtyřnásobnou aretací, automatické 
nastavení síly protiváhy, nastavení hloubky sedáku, nastavení výšky 
opěráku systémem up-down, nylonová kolečka Ø 60 mm pro měkké 
podlahy, bílý plast, volitelné područky, plastová nebo aluminiová 
leštěná báze, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek
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c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton

hloubka sedáku:

rozměry židle v cm
14,34 kg (vč. BR) celková výška:

0,176 m3 šířka:

1 220 Kč spotřeba látky, š.140
758 Kč

židle s vysokým opěrákem se sítí, čalounění sedáku ze studené pěny, 
výškově a vodorovně nastavitelná bederní opěrka, synchronní 
mechanismus se čtyřnásobnou aretací, automatické nastavení síly 
protiváhy, nastavení hloubky sedáku, nastavení výšky opěráku 
systémem up-down, nylonová kolečka Ø 60 mm pro měkké podlahy, bílý 
plast, volitelné područky, plastová nebo aluminiová leštěná báze, 
nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek
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c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
14,9 kg (vč. BR) celková výška:

0,176 m3 šířka:
hloubka sedáku:

židle s vysokým opěrákem se sítí a podhlavníkem, čalounění sedáku ze 
studené pěny, výškově a vodorovně nastavitelná bederní opěrka, 
synchronní mechanismus se čtyřnásobnou aretací, automatické 
nastavení síly protiváhy, nastavení hloubky sedáku, nastavení výšky 
opěráku systémem up-down, nylonová kolečka Ø 60 mm pro měkké 
podlahy, černý plast, volitelné područky, plastová nebo aluminiová 
leštěná báze, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

spotřeba látky, š.140

629 Kč spotřeba látky, š.140
758 Kč

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
14,34 kg (vč. BR) celková výška:

0,176 m3 šířka:
hloubka sedáku:

spotřeba látky, š.140

758 Kč
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celočalouněná kancelářská židle s vysokým komfortem,  čalounění ze 
studené pěny vstřikované do
formy (moulded foam), synchronní mechanismus s pětinásobnou aretací 
a nastavením síly protiváhy, aluminiová leštěná báze, kolečka Ø 60 mm 
pro všechny typy podlah, zakomponované čalouněné područky, nosnost 
130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

c e n a   v č e t n ě  p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
18,5 kg celková výška:

 m3
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šířka:
hloubka sedáku:

629 Kč

spotřeba látky, š.140
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kancelářské křeslo s vysokým opěrákem, základní houpací mechanismus 
nebo příplatkový mechanismus Multiblok 2770, nastavení výšky 
plynovým pístem, kolečka pro měkké podlahy, plastové područky báze, 
nosnost 130 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

c e n a   v č e t n ě  p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
18,16 kg celková výška:
0,505 m3 šířka:

hloubka sedáku:



NOVINKY
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1950 SYN Mirage ALU PDH BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

8 536 Kč 8 579 Kč 8 733 Kč 8 950 Kč 9 510 Kč

7641 7760 7799 7 939 Kč 8 136 Kč 8 645 Kč

hmotnost: 127-135
objem: 64
kusy v kartonu: 1 45

plastové ramínko - RAM 200 Kč výška sedáku: 44-52
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 C 3D 1 322 Kč 0,7 bm

výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 Kč
přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL* 1 978 Kč

735

1950 SYN Mirage ALU BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

7 358 Kč 7 401 Kč 7 555 Kč 7 772 Kč 8 331 Kč

6570 6689 6728 6 868 Kč 7 065 Kč 7 574 Kč

hmotnost: 108-116
objem: 64
kusy v kartonu: 1 45

výška sedáku: 44-52
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 C 3D 1 322 Kč 0,7 bm

výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 Kč
přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL* 1 978 Kč

735

1950 SYN Mirage PDH BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

8 030 Kč 8 073 Kč 8 227 Kč 8 444 Kč 9 004 Kč

7181 7300 7339 7 479 Kč 7 676 Kč 8 185 Kč

hmotnost: 127-135
objem: 64
kusy v kartonu: 1 45

plastové ramínko - RAM 200 Kč výška sedáku: 44-52
výškově nastavitelné područky AR 08 814 0,7 bm

prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 3D 1273
přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL* 1 978 Kč

735

1950 SYN Mirage BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 852 Kč 6 895 Kč 7 049 Kč 7 266 Kč 7 825 Kč
6110 6229 6268 6 408 Kč 6 605 Kč 7 114 Kč

hmotnost: 108-116
objem: 64
kusy v kartonu: 1 45

665 výška sedáku: 44-52
výškově nastavitelné područky AR 08 814 0,7 bm

prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 3D 1273
přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL* 1 978 Kč

735

1955/S Mirage NET BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

povrch rámu:
4620 4739 4778 4 918 Kč 5 115 Kč 5 624 Kč

černý lak - N 5 213 Kč 5 256 Kč 5 410 Kč 5 627 Kč 6 186 Kč

chrom - C 5 553 Kč 5 596 Kč 5 750 Kč 5 966 Kč 6 526 Kč

4929 5048 5087 5 227 Kč 5 424 Kč 5 933 Kč

hmotnost: 88,5
objem: 59,5

56,5
350 Kč výška sedáku: 44

0,8 bm

1955/S Mirage BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

povrch rámu:
4309 4428 4467 4 607 Kč 4 804 Kč 5 313 Kč

černý lak - N 4 871 Kč 4 914 Kč 5 068 Kč 5 284 Kč 5 844 Kč

chrom - C 5 213 Kč 5 256 Kč 5 410 Kč 5 627 Kč 6 186 Kč

4620 4739 4778 4 918 Kč 5 115 Kč 5 624 Kč

hmotnost: 88,5
objem: 59,5

56,5
350 Kč výška sedáku: 44

0,8 bm

* TL mechanismus nelze kombinovat s područkami AR 08 3D a AR 08 C 3D.

spotřeba látky, š.140
220 Kč

220 Kč

příplatek za mechanismus 
AABW+SL 809 Kč1 400 Kč

spotřeba látky, š.140

2 176 Kč

hloubka sedáku:

rozměry židle v cm

šířka:

spotřeba látky, š.140

2 176 Kč

c e n a   b e z   p o d r u č e k
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židle s vysokým opěrákem se sítí a podhlavníkem, opěrák s volitelným typem síťoviny Batyline, 
výškově nastavitelná bederní výztuha, nastavení výšky opěráku, ergonomicky tvarovaný 
sedák, studená pěna vstřikovaná do formy (moulded foam), boky sedáku a podhlavníku vždy 
černý potah, synchronní mechanismus s pětinásobnou aretací a nastavením síly protiváhy, 
kolečka Ø 60 mm pro měkké podlahy, aluminiová leštěná báze ALU, volitelný mechanismu TL 
nebo AABW+SL, volitelné područky, možnost doplnění ramínka na oděv RAM, nosnost 130 kg, 
záruka 60 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
13,62 kg celková výška:
0,176 m3 šířka:

hloubka sedáku:

1 454 Kč
949 Kč

2 176 Kč
příplatek za mechanismus 

AABW+SL 809 Kč
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židle s vysokým opěrákem se sítí, opěrák s volitelným typem síťoviny Batyline, výškově 
nastavitelná bederní výztuha, nastavení výšky opěráku, ergonomicky tvarovaný sedák, 
studená pěna vstřikovaná do formy (moulded foam), boky sedáku vždy černý potah, synchronní 
mechanismus s pětinásobnou aretací a nastavením síly protiváhy, kolečka Ø 60 mm pro měkké 
podlahy, aluminiová leštěná báze ALU, volitelný mechanismu TL nebo AABW+SL, volitelné 
područky, možnost doplnění ramínka na oděv RAM, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český 
výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton

hloubka sedáku:

rozměry židle v cm
13,04 kg celková výška:
0,176 m3 šířka:

949 Kč příplatek za mechanismus 
AABW+SL 809 Kč

1 454 Kč
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židle s vysokým opěrákem se sítí a podhlavníkem, opěrák s volitelným typem síťoviny Batyline, 
výškově nastavitelná bederní výztuha, nastavení výšky opěráku, ergonomicky tvarovaný 
sedák, studená pěna vstřikovaná do formy (moulded foam), boky sedáku a podhlavníku vždy 
černý potah, synchronní mechanismus s pětinásobnou aretací a nastavením síly protiváhy, 
kolečka Ø 60 mm pro měkké podlahy, plastová báze, volitelný mechanismu TL nebo AABW+SL, 
volitelné područky, možnost doplnění ramínka na oděv RAM, nosnost 130 kg, záruka 60 
měsíců, český výrobek

2 176 Kč

895 Kč

karton
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židle s vysokým opěrákem se sítí, opěrák s volitelným typem síťoviny Batyline, výškově 
nastavitelná bederní výztuha, nastavení výšky opěráku, ergonomicky tvarovaný sedák, 
studená pěna vstřikovaná do formy (moulded foam), boky sedáku vždy černý potah, synchronní 
mechanismus s pětinásobnou aretací a nastavením síly protiváhy, kolečka Ø 60 mm pro měkké 
podlahy, plastová báze, volitelný mechanismu TL nebo AABW+SL, volitelné područky, možnost 
doplnění ramínka na oděv RAM, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
12,84 kg

13,42 kg celková výška:
0,176 m3
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c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

celková výška:
0,176 m3 šířka:

hloubka sedáku:

895 Kč spotřeba látky, š.140

moderní jednací židle včetně područek, volitelná síť Batyline na opěráku, čaloun na sedáku, 
studená pěna, ocelový ližinový rám chromovaný nebo lakovaný černě, stohovatelnost 4 ks, 
nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

1 400 Kč příplatek za mechanismus 
AABW+SL 809 Kč
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c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

celková výška:

celková hloubka:
 m3 šířka:

spotřeba látky, š.140

baleno do folie rozměry židle v cm
9,1 kg

moderní jednací židle včetně područek, čalouněný sedák a opěrák, studená pěna, ocelový 
ližinový rám chromovaný nebo lakovaný černě, stohovatelnost 3 ks, nosnost 130 kg, záruka 60 
měsíců, český výrobek

baleno do folie rozměry židle v cm
9,76 kg

 m3 šířka:
celková hloubka:

spotřeba látky, š.140

celková výška:
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1955 Mirage NET BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

povrch rámu:
4540 4659 4698 4 838 Kč 5 035 Kč 5 544 Kč

černý lak - N 5 125 Kč 5 168 Kč 5 322 Kč 5 539 Kč 6 098 Kč

chrom - C 5 465 Kč 5 508 Kč 5 662 Kč 5 878 Kč 6 438 Kč
4849 4968 5007 5 147 Kč 5 344 Kč 5 853 Kč

hmotnost: 86,5
objem: 59,5

61
350 Kč výška sedáku: 46

 bm

1955 Mirage BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

povrch rámu:
4229 4348 4387 4 527 Kč 4 724 Kč 5 233 Kč

černý lak  - N 4 783 Kč 4 826 Kč 4 980 Kč 5 196 Kč 5 756 Kč

chrom - C 5 125 Kč 5 168 Kč 5 322 Kč 5 539 Kč 6 098 Kč
4540 4659 4698 4 838 Kč 5 035 Kč 5 544 Kč

hmotnost: 86,5
objem: 59,5

61
350 Kč výška sedáku: 46

 bm

1850 SYN Omnia Memory ALU PDH BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

8 536 Kč 8 579 Kč 8 733 Kč 8 950 Kč 9 510 Kč

7641 7760 7799 7 939 Kč 8 136 Kč 8 645 Kč

hmotnost: 127-135
objem: 64
kusy v kartonu: 1 45

plastové ramínko - RAM 200 Kč výška sedáku: 44-52
příplatek za mechanismus SL 277 0,7 bm

prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 C 3D 1 322 Kč
výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 Kč

přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL* 1 978 Kč

735

1850 SYN Omnia Memory ALU BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

7 358 Kč 7 401 Kč 7 555 Kč 7 772 Kč 8 331 Kč
6570 6689 6728 6 868 Kč 7 065 Kč 7 574 Kč

hmotnost: 108-116
objem: 64
kusy v kartonu: 1 45

příplatek za mechanismus SL 277 výška sedáku: 44-52
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 C 3D 1 322 Kč 0,7 bm

výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 Kč
přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL* 1 978 Kč

735

1850 SYN Omnia Memory PDH BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

8 030 Kč 8 073 Kč 8 227 Kč 8 444 Kč 9 004 Kč

7181 7300 7339 7 479 Kč 7 676 Kč 8 185 Kč

hmotnost: 127-135
objem: 64
kusy v kartonu: 1 45

plastové ramínko - RAM 200 Kč výška sedáku: 44-52
příplatek za mechanismus SL 277 0,7 bm

prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 3D 1 273 Kč
výškově nastavitelné područky AR 08 814 Kč

přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL* 1 978 Kč
735

1850 SYN Omnia Memory BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 852 Kč 6 895 Kč 7 049 Kč 7 266 Kč 7 825 Kč
6110 6229 6268 6 408 Kč 6 605 Kč 7 114 Kč

hmotnost: 108-116
objem: 64
kusy v kartonu: 1 45

příplatek za mechanismus SL 277 výška sedáku: 44-52
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 3D 1 273 Kč 0,7 bm

výškově nastavitelné područky AR 08 814 Kč
přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL* 1 978 Kč

* TL mechanismus nelze kombinovat s područkami AR 08 3D a AR 08 C 3D. 735
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židle s vysokým opěrákem se sítí a podhlavníkem, sedák s vrchní vrstvou paměťové pěny Memory 
foam tl. 20 mm, orámování pěny vždy potahem šedé barvy, rovněž i boční hrana podhlavníku, výplň 
sedáku PU  pěna T4055, opěrák s volitelným typem síťoviny Batyline, výškově nastavitelná bederní 
výztuha, nastavení výšky opěráku,  synchronní mechanismus s pětinásobnou aretací a nastavením 
síly protiváhy, kolečka Ø 60 mm pro měkké podlahy, aluminiová leštěná báze ALU, volitelný 
mechanismus pro nastavení hloubky sedáku SL, volitelný mechanismu TL nebo AABW+SL, volitelné 
područky, možnost doplnění ramínka na oděv RAM, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
13,2 kg celková výška:
0,176 m3 šířka:

hloubka sedáku:
220 Kč

1 454 Kč
spotřeba látky, š.140

2 176 Kč
949 Kč
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židle s vysokým opěrákem se sítí, sedák s vrchní vrstvou paměťové pěny Memory foam tl. 20 mm, 
orámování pěny vždy potahem šedé barvy, výplň sedáku PU  pěna T4055, opěrák s volitelným typem 
síťoviny Batyline, výškově nastavitelná bederní výztuha, nastavení výšky opěráku,  synchronní 
mechanismus s pětinásobnou aretací a nastavením síly protiváhy, kolečka Ø 60 mm pro měkké 
podlahy, aluminiová leštěná báze ALU, volitelný mechanismus pro nastavení hloubky sedáku SL, 
volitelný mechanismu TL nebo AABW+SL, volitelné područky, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český 
výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton

hloubka sedáku:

rozměry židle v cm
12,6 kg celková výška:
0,176 m3 šířka:

220 Kč

1 454 Kč spotřeba látky, š.140

2 176 Kč

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
13 kg celková výška:

0,176 m3 šířka:
hloubka sedáku:

305 Kč spotřeba látky, š.140

2 176 Kč
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židle s vysokým opěrákem se sítí, sedák s vrchní vrstvou paměťové pěny Memory foam tl. 20 mm, 
orámování pěny vždy potahem šedé barvy, výplň sedáku PU  pěna T4055, opěrák s volitelným typem 
síťoviny Batyline, výškově nastavitelná bederní výztuha, nastavení výšky opěráku,  synchronní 
mechanismus s pětinásobnou aretací a nastavením síly protiváhy, kolečka Ø 60 mm pro měkké 
podlahy, plastová báze, volitelný mechanismus pro nastavení hloubky sedáku SL, volitelný 
mechanismu TL nebo AABW+SL, volitelné područky, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
12,4 kg
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židle s vysokým opěrákem se sítí a podhlavníkem, sedák s vrchní vrstvou paměťové pěny Memory 
foam tl. 20 mm, orámování pěny vždy potahem šedé barvy, rovněž i boční hrana podhlavníku, výplň 
sedáku PU  pěna T4055, opěrák s volitelným typem síťoviny Batyline, výškově nastavitelná bederní 
výztuha, nastavení výšky opěráku,  synchronní mechanismus s pětinásobnou aretací a nastavením 
síly protiváhy, kolečka Ø 60 mm pro měkké podlahy, plastová báze, volitelný mechanismus pro 
nastavení hloubky sedáku SL, volitelný mechanismu TL nebo AABW+SL, volitelné područky, možnost 
doplnění ramínka na oděv RAM, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

2 176 Kč

celková výška:
0,176 m3
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c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

moderní jednací židle včetně područek, čalouněný sedák a opěrák, studená pěna, ocelový rám 
chromovaný nebo lakovaný černě, stohovatelnost 3 kusy, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český 
výrobek

baleno do folie rozměry židle v cm
9,52 kg celková výška:

 m3 šířka:
celková hloubka:

spotřeba látky, š.140
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c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

baleno do folie rozměry židle v cm
8,86 kg celková výška:

 m3 šířka:
celková hloubka:

spotřeba látky, š.140

moderní jednací židle včetně područek, volitelná síť Batyline na opěráku, čaloun na sedáku, studená 
pěna, ocelový rám chromovaný nebo lakovaný černě, stohovatelnost 4 ks, nosnost 130 kg, záruka 60 
měsíců, český výrobek

305 Kč

305 Kč

příplatek za mechanismus 
AABW+SL 809 Kč

949 Kč příplatek za mechanismus 
AABW+SL 809 Kč

příplatek za mechanismus 
AABW+SL 809 Kč

895 Kč

1 400 Kč
895 Kč příplatek za mechanismus 

AABW+SL 809 Kč

šířka:
hloubka sedáku:

305 Kč
1 400 Kč spotřeba látky, š.140
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1850 SYN Omnia Ribbed ALU PDH BN PH X 

8 152 Kč 8 349 Kč 8 566 Kč

7292 7411 7450 7 590 Kč 7 787 Kč 8 296 Kč

hmotnost: 127-135
objem: 64

vždy výběr barvy nitě prošití:            R1 - bílá         R2 - černá kusy v kartonu: 1 45
plastové ramínko - RAM 200 Kč výška sedáku: 44-52

příplatek za mechanismus SL 277 1,2 bm
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 C 3D 1 322 Kč

výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 Kč
přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL* 1 978 Kč

735

1850 SYN Omnia Ribbed ALU BN PH X 

6 974 Kč 7 171 Kč 7 388 Kč

6221 6340 6379 6 519 Kč 6 716 Kč 7 225 Kč

hmotnost: 108-116
objem: 64

vždy výběr barvy nitě prošití:            R1 - bílá         R2 - černá kusy v kartonu: 1 45
příplatek za mechanismus SL 277 výška sedáku: 44-52

prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 C 3D 1 322 Kč 1,2 bm
výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 Kč

přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL* 1 978 Kč
735

1850 SYN Omnia Ribbed PDH BN PH X 

7 646 Kč 7 843 Kč 8 060 Kč 8 620 Kč

6832 6951 6990 7 130 Kč 7 327 Kč 7 836 Kč

hmotnost: 127-135
objem: 64

vždy výběr barvy nitě prošití:            R1 - bílá         R2 - černá kusy v kartonu: 1 45
plastové ramínko - RAM 200 Kč výška sedáku: 44-52

příplatek za mechanismus SL 277 1,2 bm
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 3D 1 273 Kč

výškově nastavitelné područky AR 08 814 Kč
přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL* 1 978 Kč

735

1850 SYN Omnia Ribbed BN PH X 

6 468 Kč 6 665 Kč 6 882 Kč

5761 5880 5919 6 059 Kč 6 256 Kč 6 765 Kč

hmotnost: 108-116
objem: 64

vždy výběr barvy nitě prošití:            R1 - bílá         R2 - černá kusy v kartonu: 1 45
příplatek za mechanismus SL 277 výška sedáku: 44-52

prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 3D 1 273 Kč 1,2 bm
výškově nastavitelné područky AR 08 814 Kč

přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL* 1 978 Kč
735

1980 SYN Blur NET D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

4 708 Kč 4 839 Kč 4 882 Kč 5 036 Kč 5 253 Kč 5 812 Kč

4280 4399 4438 4 578 Kč 4 775 Kč 5 284 Kč

hmotnost:
objem:
kusy v kartonu: 1

výškově nastavitelné područky BR16 572 Kč výška sedáku:
příplatek za mechanismus SL 277 Kč  bm

aluminiová leštěná báze - ALU 485

1770 SYN Infinity NET ECO BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

4 960 Kč 5 003 Kč 5 157 Kč 5 374 Kč 5 933 Kč

4390 4509 4548 4 688 Kč 4 885 Kč 5 394 Kč

hmotnost:
objem:
kusy v kartonu: 1

výškově nastavitelné područky BR16 572 Kč výška sedáku:
příplatek za mechanismus SL 277 Kč  bm

aluminiová leštěná báze - ALU 485

* TL mechanismus nelze kombinovat s područkami AR 08 3D a AR 08 C 3D.

židle s vysokým opěrákem, prodyšný opěrák a čalouněný sedák potažený příčně prošívanou 
látkou působící protiskluzově, výběr nitě bílé barvy R1 nebo černé barvy R2, výplň sedáku 
studená pěna vstřikovaná do formy (moulded foam), výškově nastavitelná bederní výztuha, 
nastavení výšky opěráku, synchronní mechanismus s pětinásobnou aretací a nastavením síly 
protiváhy, kolečka Ø 60 mm pro měkké podlahy, plastová báze, volitelný mechanismus pro 
nastavení hloubky sedáku SL, volitelný mechanismu TL nebo AABW+SL, volitelné područky, 
nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

895 Kč příplatek za mechanismus 
AABW+SL 809 Kč

příplatek za mechanismus 
AABW+SL 809 Kč

židle s vysokým opěrákem a podhlavníkem, prodyšný opěrák a čalouněný sedák potažený 
příčně prošívanou látkou působící protiskluzově, výběr nitě bílé barvy R1 nebo černé barvy R2, 
výplň sedáku studená pěna vstřikovaná do formy (moulded foam), výškově nastavitelná 
bederní výztuha, nastavení výšky opěráku, synchronní mechanismus s pětinásobnou aretací a 
nastavením síly protiváhy, kolečka Ø 60 mm pro měkké podlahy,plastová báze, volitelný 
mechanismus pro nastavení hloubky sedáku SL, volitelný mechanismu TL nebo AABW+SL, 
volitelné područky, možnost doplnění ramínka na oděv RAM, nosnost 130 kg, záruka 60 
měsíců, český výrobek

1 400 Kč
895 Kč příplatek za mechanismus 

AABW+SL 809 Kč

2 176 Kč
949 Kč

1 400 Kč spotřeba látky, š.140

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
12,8 kg celková výška:
0,176 m3 šířka:

hloubka sedáku:
305 Kč

1 454 Kč
949 Kč příplatek za mechanismus 

AABW+SL 809 Kč

židle s vysokým opěrákem, prodyšný opěrák a čalouněný sedák potažený příčně prošívanou 
látkou působící protiskluzově, výběr nitě bílé barvy R1 nebo černé barvy R2, výplň sedáku 
studená pěna vstřikovaná do formy (moulded foam), výškově nastavitelná bederní výztuha, 
nastavení výšky opěráku, synchronní mechanismus s pětinásobnou aretací a nastavením síly 
protiváhy, kolečka Ø 60 mm pro měkké podlahy, aluminiová leštěná báze ALU, volitelný 
mechanismus pro nastavení hloubky sedáku SL, volitelný mechanismu TL nebo AABW+SL, 
volitelné područky, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek
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c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
13,6 kg celková výška:
0,176 m3 šířka:

hloubka sedáku:
220 Kč
305 Kč spotřeba látky, š.140

2 176 Kč

židle s vysokým opěrákem a podhlavníkem, prodyšný opěrák a čalouněný sedák potažený 
příčně prošívanou látkou působící protiskluzově, výběr nitě bílé barvy R1 nebo černé barvy R2, 
výplň sedáku studená pěna vstřikovaná do formy (moulded foam), výškově nastavitelná 
bederní výztuha, nastavení výšky opěráku, synchronní mechanismus s pětinásobnou aretací a 
nastavením síly protiváhy, kolečka Ø 60 mm pro měkké podlahy, aluminiová leštěná báze ALU, 
volitelný mechanismus pro nastavení hloubky sedáku SL, volitelný mechanismu TL nebo 
AABW+SL, volitelné područky, možnost doplnění ramínka na oděv RAM, nosnost 130 kg, 
záruka 60 měsíců, český výrobek
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c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton

hloubka sedáku:

rozměry židle v cm
13 kg celková výška:

0,176 m3 šířka:

305 Kč
1 454 Kč spotřeba látky, š.140
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c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm

220 Kč

13,4 kg celková výška:
0,176 m3 šířka:

hloubka sedáku:

305 Kč spotřeba látky, š.140

2 176 Kč

534 Kč

2 176 Kč
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opěrák se síťovinou a výškově nastavitelnou bederní výztuhou, synchronní mechanismus s 
automatickým nastavením síly protiváhy, na sedáku použita studená pěna, voltelné područky, 
kolečka židle s Ø 60 mm jsou určena pro měkké podlahy, český výrobek, nosnost 130 kg, 
záruka 60 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
 kg celková výška:
 m3
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629 Kč
305 Kč spotřeba látky, š.140
534 Kč
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kancelářská židle se síťovinou, synchronní mechanismus s pětinásobnou aretací a nastavením 
síly protiváhy, výškově nastavitelná bederní opěrka, moderní plastová báze, volitelná 
aluminiová, čalounění sedáku ze studené pěny, tzv. moulded foam, volitelné područky, 
volitelný mechanismus pro nastavení hloubky sedáku, kolečka s Ø60 mm na měkké podlahy, 
nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton

šířka:
hloubka sedáku:

rozměry židle v cm
 kg celková výška:
 m3 šířka:

hloubka sedáku:
629 Kč
305 Kč spotřeba látky, š.140
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2170 Rocky KOL D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

povrch rámu:
2579 2698 2737 2 877 Kč 3 074 Kč 3 583 Kč

černý / šedý lak - N / G 2 837 Kč 2 968 Kč 3 011 Kč 3 165 Kč 3 381 Kč 3 941 Kč

chrom - C 3 044 Kč 3 175 Kč 3 218 Kč 3 372 Kč 3 588 Kč 4 148 Kč

2767 2886 2925 3 065 Kč 3 262 Kč 3 771 Kč

hmotnost: 83,5
objem: 55

55
TAV - područky se stolkem (příplatek) 429 Kč výška sedáku: 48

0,7 bm

2171 Rocky KOL D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

povrch rámu:
2175 2294 2333 2 473 Kč 2 670 Kč 3 179 Kč

černý / šedý lak - N / G 2 393 Kč 2 523 Kč 2 566 Kč 2 720 Kč 2 937 Kč 3 497 Kč

chrom - C 2 615 Kč 2 746 Kč 2 789 Kč 2 943 Kč 3 159 Kč 3 719 Kč

2377 2496 2535 2 675 Kč 2 872 Kč 3 381 Kč

hmotnost: 83,5
objem: 55

55
výška sedáku: 48

0,7 bm

2170 Rocky NET KOL D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

povrch rámu:
2693 2812 2851 2 991 Kč 3 188 Kč 3 697 Kč

černý / šedý lak - N / G 2 962 Kč 3 093 Kč 3 136 Kč 3 290 Kč 3 507 Kč 4 067 Kč

chrom - C 3 185 Kč 3 315 Kč 3 358 Kč 3 512 Kč 3 729 Kč 4 289 Kč

2895 3014 3053 3 193 Kč 3 390 Kč 3 899 Kč

hmotnost: 83,5
objem: 55

55
TAV - područky se stolkem (příplatek) 429 Kč výška sedáku: 48

0,7 bm

2171 Rocky NET KOL D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

povrch rámu:
2295 2414 2453 2 593 Kč 2 790 Kč 3 299 Kč

černý / šedý lak - N / G 2 525 Kč 2 655 Kč 2 698 Kč 2 852 Kč 3 069 Kč 3 629 Kč

chrom - C 2 747 Kč 2 878 Kč 2 921 Kč 3 075 Kč 3 291 Kč 3 851 Kč
2497 2616 2655 2 795 Kč 2 992 Kč 3 501 Kč

hmotnost: 83,5
objem: 55

55
výška sedáku: 48

0,7 bm

Belen Swiss BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

7 700 Kč 7 743 Kč 7 897 Kč 8 114 Kč 8 674 Kč

6881 7000 7039 7 179 Kč 7 376 Kč 7 885 Kč

hmotnost: 77
objem: 61
kusy v kartonu: 1 44

příplatek za bílou verzi podnože - WHITE 120 Kč výška sedáku: 48
 bm

Wind Swiss BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

7 050 Kč 7 093 Kč 7 247 Kč 7 464 Kč 8 023 Kč

6290 6409 6448 6 588 Kč 6 785 Kč 7 294 Kč

hmotnost: 81
objem: 62
kusy v kartonu: 1 43

příplatek za bílou verzi podnože - WHITE 120 Kč výška sedáku: 47
 bm

spotřeba látky, š.140

moderní jednací židle na kolečkách,  čaloun na sedáku a opěráku, ocelový rám 
chromovaný, lakovaný černě nebo šedě, stohovatelnost 5 kusů, nosnost 120 kg, 
záruka 36 měsíců, český výrobek

baleno do folie rozměry židle v cm
5,9 kg

5 ks/0,615 m3 šířka:

spotřeba látky, š.140
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c e n a   b e z    p o d r u č e k

celková výška:

celková hloubka:
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c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

celková výška:

celková hloubka:

moderní jednací židle včetně područek na kolečkách, čaloun na sedáku a 
opěráku, ocelový rám chromovaný, lakovaný černě nebo šedě, stohovatelnost 5 
kusů, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

baleno do folie rozměry židle v cm
6,5 kg

5 ks/0,615 m3 šířka:

472 Kč
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c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

moderní jednací židle včetně područek na kolečkách, černá síť na opěráku, 
čaloun na sedáku, ocelový rám chromovaný, lakovaný černě nebo šedě, 
stohovatelnost 5 kusů, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

baleno do folie rozměry židle v cm
5,92 kg celková výška:

šířka:

472 Kč

5 ks/0,615 m3

celková hloubka:

spotřeba látky, š.140
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c e n a   b e z    p o d r u č e k

moderní jednací židle na kolečkách, černá síť na opěráku, čaloun na sedáku, 
ocelový rám chromovaný, lakovaný černě nebo šedě, stohovatelnost 5 kusů, 
nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

baleno do folie rozměry židle v cm

5 ks/0,615 m3

celková hloubka:

spotřeba látky, š.140

šířka:
5,32 kg celková výška:

132 Kč

karton rozměry židle v cm
9,28 kg celková výška:
0,314 m3 šířka:

hloubka sedáku:

spotřeba látky, š.140
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celočalouněné křesílko na plastové podnoži s otočným čepem, plastová podnož je 
standarně černá, za příplatek bílá ( WHITE), ocelová vnitřní struktura vypěněná 
studenou pěnou, nosnost 120 kg, záruka 60 měsíců

karton rozměry židle v cm
7,92 kg
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celočalouněné křesílko na plastové podnoži s otočným čepem, plastová podnož je 
standarně černá, za příplatek bílá ( WHITE), ocelová vnitřní struktura vypěněná 
studenou pěnou, nosnost 120 kg, záruka 60 měsíců

celková výška:
0,314 m3 šířka:

hloubka sedáku:
132 Kč

spotřeba látky, š.140
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2160 Aoki SWISS plast BN PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

rozsah čalounění

 bez čalounění - P 3 928 Kč - - - - -

sedák - SEAT UPH - 4 729 Kč - 4 783 Kč 4 796 Kč 4 998 Kč

sedák + opěrák - FRONT UPH - 5 246 Kč - 5 327 Kč 5 381 Kč 5 766 Kč

sedák + opěrák + korpus - ALL UPH - 6 282 Kč - 6 390 Kč 6 416 Kč 6 865 Kč

hmotnost: 80
objem: 55

53
příplatek za bílou verzi podnože - WHITE 120 Kč výška sedáku: 47

stolek Wood

3 058 Kč 2 819 Kč

1 829 Kč

1229 990

Taxi sklopný stůl

6700 7335 6859

5 360 Kč 5 445 Kč

1340 1890

275

213x PP lavice Strike 2132 2133 2134
5089 6600 8101 8605

5 598 Kč 7 260 Kč 8 911 Kč

2 3 4
 kg  kg  kg

80 cm 80 cm 80 cm
 133 cm 186 cm 239 cm
 55 cm  55 cm  55 cm

výška sedáku:  46 cm  46 cm  46 cm

213x P ALU lavice Strike 2132 2133 2134
5454 6965 8466 8605
5 999 Kč 7 662 Kč 9 313 Kč

2 3 4
 kg  kg  kg

80 cm 80 cm 80 cm
 133 cm 186 cm 239 cm
 55 cm  55 cm  55 cm

výška sedáku:  46 cm  46 cm  46 cm

vícemístná lavice s plastovým skořepinovým sedákem,  
výběr z odstínů plastů: modrá P 71, šedá P 72, oranžová 
P73, černá P 74, červená P 75, písková P 76, zelená P 
77, bílá P 78, alumuniové leštěné podnoží s ocelovou 
traverzou černě lakovanou, kluzáky nastavitelné 
výškově, baleno do folie, nosnost 120 kg/1 místo, 
záruka 24 měsíců, čalouněný sedák na poptávku, český 
výrobek

celková hloubka:
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vícemístná lavice s plastovým skořepinovým sedákem,  
výběr z odstínů plastů: modrá P 71, šedá P 72, oranžová 
P73, černá P 74, červená P 75, písková P 76, zelená P 
77, bílá P 78, plastové podnoží s ocelovou traverzou 
černě lakovanou, kluzáky nastavitelné výškově, baleno 
do folie, nosnost 120 kg/1 místo, záruka 24 měsíců, 
čalouněný sedák na poptávku, český výrobek

počet míst
hmotnost:
celková výška:

celková hloubka:
šířka:

počet míst
hmotnost:
celková výška:
šířka:
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karton rozměry židle v cm

8,1 kg
0,314 m3 šířka:

132 Kč

celková výška:

celková hloubka:

moderní jednací židle na otočném čepu, včetně područek, volba rozsahu čalounění,  plastový korpus v 
odstínech: bílá, béžová RAL 1019, černá RAL 9017, červená RAL 3020, modrá 5009, šedá RAL 7011, oranžová 
PANT. 1505C, zelená PANT. 361C,  plastová podnož je standarně černá, za příplatek bílá ( WHITE),  nosnost 
120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

2 012 Kč

303 Kč

dezén stolových desek buk 381 PR;  antracit 164 PE buk 381 PR;  antracit 164 PE

7,40 8,50

0,1000 0,1000

karton

0,830

karton

160 x 80

8 069 Kč

5 990 Kč

2 079 Kč

RAL 9006 (lub RAL 9005)

Ø 60 65 x 65

stůl komplet 3 364 Kč 3 101 Kč

bílá 0101 PE, šedá 112 PE

31,30

0,870

7 370 Kč

5 896 Kč

1 474 Kč

RAL 9006 (lub RAL 9005)

bílá 0101 PE, šedá 112 PE

28,50

St
ud

io
 P

lu
s -

 N
OV

IN
KY

rozměr (cm)

stůl komplet

podnoží samostatně

balení

deska samostatně

odstín podnoží

dezén stolových desek

hmotnost  (kg)

objem  (m3)

multifunkční stůl se sklopným  mechanismem stolové 
desky,4 kolečka usnadňují manipulaci, 2ks s 
mechanickou brzdou,  vodorovně stohovatelný, odstín 
nohy RAL 9006, mechanismus a nosník lakovaný černě 
RAL 9005, výška podnoží 71,5 cm (celková výška s 
deskou 74 cm), deska a podnoží je nabízeno samostatně
stolové desky unicolor: tl. 25 mm, hranění ABS 2 mm, 
osazené závrtnými maticemi M6, stůl je možné 
objednat se spojníky pro snadné spojování stolů do 
řady nebo i čelně, příprava na spojníky u desek není 
standard, další rozměry a dekory stolových desek na 
poptávku, záruka 36 měsíců, vyrobeno v EU

set 4 spojníků pro jedno spojení 

138 x 80

St
ud

io
 P

lu
s -

 N
OV

IN
KY

hmotnost  (kg)

objem  (m3)

balení

rozměr (cm)

konferenční stolek s masivní bukovou podnoží, shodný design podnoží ke 
konferenčím židlím s podnožím Wood
deska o průměru 60 cm nebo 65x65 cm, tl. 25 mm, hranění ABS, dekor 
buk 381 PR  nebo tmavě šedá - antracit 164 PE (Kronospan), podnož 
lakovaný buk přírodní, celková výška 55,5 cm, transparentní kluzáky 
pro všechny typy povrchů,  český výrobek

podnoží samostatně

podnoží

karton karton

masivní buk masivní buk

deska samostatně 1 352 Kč 1 089 Kč
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2220 Rave P plast

podnoží:

černý plast - P 5 187 Kč

4715

hmotnost: 81

objem: 129
58

výška sedáku: 45
150

2220 Rave T BN PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

povrch rámu: 5216 5454 5532 5812 6206 7224

černý plast - P 5 598 Kč 5 992 Kč 6 425 Kč 7 545 Kč

4851 5089 5167 5447 5841 6859

hmotnost: 81

objem: 129
58

výška sedáku: 47
490

2230 Rave P plast

povrch rámu: 97 130 243 243 6587

černý plast - P 6 844 Kč

96 129 242 242 6222

hmotnost: 81
objem: 170

58
výška sedáku: 45

150

2230 Rave T BN PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

povrch rámu: 7073 7430 7547 7967 8558 10085

černý plast - P 7 772 Kč 8 362 Kč 9 012 Kč 10 692 Kč
6708 7065 7182 7602 8193 9720

hmotnost: 81
objem: 170

58
výška sedáku: 47

735

2240 Rave P plast

povrch rámu: 97 130 243 243 8091

černý plast - P 8 499 Kč

96 129 242 242 7726

hmotnost: 81
objem: 231

58
výška sedáku: 45

150

2240 Rave T BN PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

povrch rámu: 8272 8748 8904 9464 10252 12288

černý plast - P 9 221 Kč 10 009 Kč 10 876 Kč 13 115 Kč

7907 8383 8539 9099 9887 11923

hmotnost: 81

objem: 231
58

výška sedáku: 47
979

1 185 Kč
celková hloubka:
šířka:

odstín plastu: modrý 01, šedý 02, černý 03, červený 
04, zelený 05, bílý 06

baleno do folie rozměry židle v cm

čtyřmístná lavice pro čekárny, plastový sedák a opěrák, ocelový rám lakovaný černě, povrchová úprava 
podnoží černý lak nebo leštěný hliník, kluzáky nastavitelné výškově, nosnost 120 kg/místo, záruka 36 
měsíců, český výrobek

 1,1 m3

celková hloubka:

odstín plastu: černý 03, za příplatek bílý 06

baleno do folie rozměry židle v cm

třímístná lavice pro čekárny, čalouněný sedák a opěrák, plastové podnoží s ocelovou traverzou černě 
lakovanou, kluzáky nastavitelné výškově, nosnost 120 kg/místo, záruka 36 měsíců, český výrobek

0,8 m3

příplatek za bílý plast 889 Kč celková hloubka:

24,5 kg celková výška:
šířka:

odstín plastu: modrý 01, šedý 02, černý 03, červený 04, 
zelený 05, bílý 06

baleno do folie rozměry židle v cm

třímístná lavice pro čekárny, plastový sedák a opěrák, plastové podnoží s ocelovou traverzou černě 
lakovanou, kluzáky nastavitelné výškově, nosnost 120 kg/místo, záruka 36 měsíců, český výrobek

 0,8 m3

celková hloubka:

celková hloubka:

odstín plastu: černý 03, za příplatek bílý 06

baleno do folie rozměry židle v cm

18 kg celková výška:

dvoumístná lavice pro čekárny, čalouněný sedák a opěrák, plastové podnoží s ocelovou traverzou černě 
lakovanou, kluzáky nastavitelné výškově, nosnost 120 kg/místo, záruka 36 měsíců, český výrobek

 0,52 m3

příplatek za bílý plast 593 Kč
celková hloubka:
šířka:

St
ud

io
 P

lu
s -

 N
OV

IN
KY

33 kg celková výška:

celková výška:
šířka:St

ud
io

 P
lu

s -
 N

OV
IN

KY

27 kg

odstín plastu: černý 03, za příplatek bílý 06

baleno do folie rozměry židle v cm

čtyřmístná lavice pro čekárny, čalouněný sedák a opěrák, plastové podnoží s ocelovou traverzou černě 
lakovanou, kluzáky nastavitelné výškově, nosnost 120 kg/místo, záruka 36 měsíců, český výrobek

 1,1 m3

příplatek za bílý plast

St
ud

io
 P

lu
s -

 N
OV

IN
KY

St
ud

io
 P

lu
s -
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OV
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KY

18 kg celková výška:

St
ud

io
 P

lu
s -

 N
OV

IN
KY

20 kg celková výška:
šířka:St

ud
io

 P
lu

s -
 N

OV
IN

KY

odstín plastu: modrý 01, šedý 02, černý 03, červený 04, zelený 05, bílý 
06 baleno do folie rozměry židle v cm

dvoumístná lavice pro čekárny, plastový sedák a opěrák, plastové podnoží s ocelovou traverzou černě 
lakovanou, kluzáky nastavitelné výškově, nosnost 120 kg/místo, záruka 36 měsíců, český výrobek

0,52 m3 šířka:
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Scope

6 049 Kč

6 049 Kč

hmotnost: 115-129
objem: 67,5
kusy v kartonu: 1 51

výška sedáku: 41,5-51
-

1740 SYN Vion ALU PDH BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

5 924 Kč 5 966 Kč 6 120 Kč 6 337 Kč 6 897 Kč

5266 5385 5424 5 564 Kč 5 761 Kč 6 270 Kč

hmotnost: 120,5-135
objem: 64,5
kusy v kartonu: 1 44,5-50,5

prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 C 3D 1 322 Kč výška sedáku: 46-55
výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 Kč 1,4 bm

výškově nastavitelné područky BR 16 572

1740 SYN Vion ALU BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

5 246 Kč 5 289 Kč 5 443 Kč 5 660 Kč 6 219 Kč

4650 4769 4808 4 948 Kč 5 145 Kč 5 654 Kč

hmotnost: 102-111
objem: 64,5
kusy v kartonu: 1 44,5-50,5

prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 C 3D 1 322 Kč výška sedáku: 46-55
výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 Kč 1,4 bm

výškově nastavitelné područky BR 16 572

1740 SYN Vion PDH BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

5 077 Kč 5 119 Kč 5 273 Kč 5 490 Kč 6 050 Kč
4496 4615 4654 4 794 Kč 4 991 Kč 5 500 Kč

hmotnost: 120,5-135
objem: 64,5
kusy v kartonu: 1 44,5-50,5

prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 3D 1 273 Kč výška sedáku: 46-55
výškově nastavitelné područky AR 08 814 Kč 1,4 bm
výškově nastavitelné područky BR 16 572

1740 SYN Vion BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

4 400 Kč 4 443 Kč 4 597 Kč 4 814 Kč 5 374 Kč

3881 4000 4039 4 179 Kč 4 376 Kč 4 885 Kč

hmotnost: 102-111
objem: 64,5
kusy v kartonu: 1 44,5-50,5

prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 3D 1 273 Kč výška sedáku: 46-55
výškově nastavitelné područky AR 08 814 Kč 1,4 bm
výškově nastavitelné područky BR 16 572

1750 SYN Skill ALU PDH D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

5 786 Kč 5 917 Kč 5 960 Kč 6 114 Kč 6 331 Kč 6 890 Kč

5260 5379 5418 5 558 Kč 5 755 Kč 6 264 Kč

hmotnost: 124-125,5
objem: 65
kusy v kartonu: 1 46

příplatek za mechanismus SL 277 výška sedáku: 44-53,5
výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 Kč 0,7 bm

výškově nastavitelné područky BR 16 572

Cl
as

sic
 - 

NO
VI

NK
Y

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
18,3 kg celková výška:
0,185 m3 šířka:

kancelářská židle s prodyšným sedákem, opěrákem a opěrkou hlavy, 
konstrukční síťovina, synchronní mechanismus s aretací v základní poloze, 
nastavením síly přítlaku (protiváhy) podle hmotnosti uživatele, nastavení 
výšky bederní opěrky, opěrka hlavy nastavitelná úhlově i do výšky, výškově 
nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou, robustní nylonová báze, 
nylonová kolečka s Ø 60 mm pro měkké podlahy, nosnost 130 kg, záruka 24 
měsíců

hloubka sedáku:

spotřeba látky, š.140

Cl
as

sic
 - 

NO
VI

NK
Y

kancelářská židle s plně prodyšným opěrákem a podhlavníkem potaženým 
látkou, výškově nastavitelná bederní opěrka, synchronní mechanismus s 
automatickým nastavením síly protiváhy a čtyřnásobnou aretací,  posuv 
hloubky sedáku (sliding) s rozpětím 50 mm, aluminiová leštěná báze ALU, 
volitelné područky, kolečka Ø 60 mm pro měkké podlahy, nosnost 120 kg, 
záruka 36 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton

hloubka sedáku:

rozměry židle v cm
14 kg celková výška:

0,176 m3 šířka:

1 454 Kč
949 Kč spotřeba látky, š.140
629 Kč

Cl
as

sic
 - 

NO
VI

NK
Y

kancelářská židle s plně prodyšným opěrákem  potaženým látkou, výškově 
nastavitelná bederní opěrka, synchronní mechanismus s automatickým 
nastavením síly protiváhy a čtyřnásobnou aretací,  posuv hloubky sedáku 
(sliding) s rozpětím 50 mm, aluminiová leštěná báze ALU, volitelné područky, 
kolečka Ø 60 mm pro měkké podlahy, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, 
český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm

1 454 Kč

13,4 kg celková výška:
0,176 m3 šířka:

hloubka sedáku:

šířka:
hloubka sedáku:

895 Kč spotřeba látky, š.140

949 Kč spotřeba látky, š.140
629 Kč

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
13,8 kg celková výška:
0,176 m3 šířka:

hloubka sedáku:
1 400 Kč

949 Kč spotřeba látky, š.140
629 Kč

629 Kč

Cl
as

sic
 - 

NO
VI

NK
Y

kancelářská židle s plně prodyšným opěrákem  potaženým látkou, výškově 
nastavitelná bederní opěrka, synchronní mechanismus s automatickým 
nastavením síly protiváhy a čtyřnásobnou aretací,  posuv hloubky sedáku 
(sliding) s rozpětím 50 mm, plastová báze, volitelné područky, kolečka Ø 60 
mm pro měkké podlahy, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
13,2 kg celková výška:
0,176 m3

Cl
as

sic
 - 

NO
VI

NK
Y

kancelářská židle s plně prodyšným opěrákem a podhlavníkem potaženým 
látkou, výškově nastavitelná bederní opěrka, synchronní mechanismus s 
automatickým nastavením síly protiváhy a čtyřnásobnou aretací,  posuv 
hloubky sedáku (sliding) s rozpětím 50 mm, plastová báze, volitelné 
područky, kolečka Ø 60 mm pro měkké podlahy, nosnost 120 kg, záruka 36 
měsíců, český výrobek

1 400 Kč
895 Kč spotřeba látky, š.140
629 Kč

Cl
as

sic
 - 

NO
VI

NK
Y

kancelářská židle se sítí na opěradle a čalouněným podhlavníkem, výškově a 
vodorovně nastavitelná bederní opěrka, synchronní mechanismus s 
nastavením síly protiváhy a pětinásobnou aretací, aluminiová báze ALU, 
výškové nastavení opěráku mechanismem up-down, volitelný mechanismus 
proposuv hloubky sedáku SL, volitelná síť Batyline, volitelné područky, 
kolečka Ø 60 mm pro měkké podlahy, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, 
český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
14,2 kg celková výška:
0,176 m3 šířka:

hloubka sedáku:
305 Kč
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1750 SYN Skill ALU D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

4 938 Kč 5 069 Kč 5 112 Kč 5 266 Kč 5 482 Kč 6 042 Kč

4489 4608 4647 4 787 Kč 4 984 Kč 5 493 Kč

hmotnost: 102,5-119
objem: 65
kusy v kartonu: 1 46

příplatek za mechanismus SL 277 výška sedáku: 44-53,5
výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 Kč 0,7 bm

výškově nastavitelné područky BR 16 572

1750 SYN Skill PDH D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

5 280 Kč 5 411 Kč 5 454 Kč 5 608 Kč 5 825 Kč 6 384 Kč

4800 4919 4958 5 098 Kč 5 295 Kč 5 804 Kč

hmotnost: 124-125,5
objem: 65
kusy v kartonu: 1 46

příplatek za mechanismus SL 277 výška sedáku: 44-53,5
výškově nastavitelné područky AR 08 814 Kč 0,7 bm
výškově nastavitelné područky BR 16 572

1750 SYN Skill D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

4 432 Kč 4 563 Kč 4 606 Kč 4 760 Kč 4 976 Kč 5 536 Kč

4029 4148 4187 4 327 Kč 4 524 Kč 5 033 Kč

hmotnost: 102,5-119
objem: 65
kusy v kartonu: 1 46

příplatek za mechanismus SL 277 výška sedáku: 44-53,5
výškově nastavitelné područky AR 08 814 Kč 0,7 bm
výškově nastavitelné područky BR 16 572

2180/S Magix HIGH D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

3 706 Kč 3 837 Kč 3 880 Kč 4 034 Kč 4 250 Kč 4 810 Kč

3369 3488 3527 3 667 Kč 3 864 Kč 4 373 Kč

hmotnost: 93
objem: 55,5
kusy v kartonu: 2 47

výška sedáku: 45
0,85 bm

2180/S Magix NET D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

3 298 Kč 3 429 Kč 3 472 Kč 3 626 Kč 3 842 Kč 4 402 Kč

2998 3117 3156 3 296 Kč 3 493 Kč 4 002 Kč

hmotnost: 84
objem: 55,5
kusy v kartonu: 3 47

výška sedáku: 45
0,7 bm

3300 Lite/S MESH plast BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

2 376 Kč 2 710 Kč 2 753 Kč 2 907 Kč 3 124 Kč 3 684 Kč

2160 2464 2503 2 643 Kč 2 840 Kč 3 349 Kč

hmotnost: 85
objem: 54
počet v balení 5 ks 41

příplatek za područky se stolkem TAB 1 225 Kč výška sedáku: 46
vozík pro 3300 Lite/S 3 845 Kč 0,6 bm

spotřeba látky, š.140

Cl
as

sic
 - 

NO
VI

NK
Y

konferenční židle s ližinovou konstrukcí, síťované opěradlo, možnost 
čalouněného sedáku, chromovaný ocelový rám z tyčoviny o Ø 12 mm, 
možnost rámu včetně područek s plastovou dotykovou plochou a 
sklopného stolku, velmi dobrá stohovatelnost až 15 ks, nosnost 120 kg, 
záruka 36 měsíců, vyrobeno v EU

c e n a   b e z   p o d r u č e k

baleno do fólie rozměry židle v cm
7,26 kg celková výška:

 m3 šířka:
hloubka sedáku:

1 348 Kč
4 230 Kč spotřeba látky, š.140

Cl
as

sic
 - 

NO
VI

NK
Y

konferenční židle s ližinovou konstrukcí a sítí na opěradle, kvalitní 
čalounění sedáku a ergonomie opěrdla zajišťuje pohodlí po delší dobu 
sezení, chromovaný ocelový rám, zakomponované područky s plastovou 
dotykovou plochou, stohovatelnost 4 ks, nosnost 120 kg, záruka 36 
měsíců, český výrobek

c e n a  v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
27,96 kg (8,22 kg/ks) celková výška:

0,505 m3

Cl
as

sic
 - 

NO
VI

NK
Y

konferenční židle s ližinovou konstrukcí a vysokým čalouněným 
opěradlem, kvalitní čalounění zajišťuje pohodlí po delší dobu sezení, 
chromovaný ocelový rám, zakomponované područky s plastovou 
dotykovou plochou, stohovatelnost 4 ks, nosnost 120 kg, záruka 36 
měsíců, český výrobek

šířka:
hloubka sedáku:

spotřeba látky, š.140

895 Kč spotřeba látky, š.140
629 Kč

c e n a  v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
22,82 kg (9,76 kg/ks) celková výška:

0,505 m3 šířka:
hloubka sedáku:

Cl
as

sic
 - 

NO
VI

NK
Y

kancelářská židle se sítí na opěradle, výškově a vodorovně nastavitelná 
bederní opěrka, synchronní mechanismus s nastavením síly protiváhy a 
pětinásobnou aretací, plastová báze, výškové nastavení opěráku 
mechanismem up-down, volitelný mechanismus proposuv hloubky 
sedáku SL, volitelná síť Batyline, volitelné područky, kolečka Ø 60 mm 
pro měkké podlahy, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm

305 Kč

13,4 kg celková výška:
0,176 m3 šířka:

hloubka sedáku:

Cl
as

sic
 - 

NO
VI

NK
Y

kancelářská židle se sítí na opěradle a čalouněným podhlavníkem, 
výškově a vodorovně nastavitelná bederní opěrka, synchronní 
mechanismus s nastavením síly protiváhy a pětinásobnou aretací, 
plastová báze, výškové nastavení opěráku mechanismem up-down, 
volitelný mechanismus proposuv hloubky sedáku SL, volitelná síť 
Batyline, volitelné područky, kolečka Ø 60 mm pro měkké podlahy, 
nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton

hloubka sedáku:

rozměry židle v cm
14 kg celková výška:

0,176 m3 šířka:

305 Kč
895 Kč spotřeba látky, š.140
629 Kč

Cl
as

sic
 - 

NO
VI

NK
Y

kancelářská židle se sítí na opěradle, výškově a vodorovně nastavitelná 
bederní opěrka, synchronní mechanismus s nastavením síly protiváhy a 
pětinásobnou aretací, aluminiová báze ALU, výškové nastavení opěráku 
mechanismem up-down, volitelný mechanismus proposuv hloubky 
sedáku SL, volitelná síť Batyline, volitelné područky, kolečka Ø 60 mm 
pro měkké podlahy, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
13,6 kg celková výška:
0,176 m3 šířka:

hloubka sedáku:
305 Kč
949 Kč spotřeba látky, š.140
629 Kč
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Space

2 173 Kč

1 975 Kč

hmotnost: 176
objem: 31,5
kusy v kartonu: 1 31,5

Notre Dame Corner 3P BN SK, BO T  RA, X W, P

12 015 Kč 12 865 Kč 12 865 Kč 12 865 Kč 26 571 Kč

10923 11695 11 695 Kč 11 695 Kč 24 155 Kč

hmotnost: 66
objem: 186
kusy v kartonu: 1 55

výška sedáku: 41

Notre Dame Corner 3L BN SK, BO T  RA, X W, P

12 015 Kč 12 865 Kč 12 865 Kč 12 865 Kč 26 571 Kč

10923 11695 11 695 Kč 11 695 Kč 24 155 Kč

hmotnost: 66
objem: 186
kusy v kartonu: 1 55

výška sedáku: 41
 bm

Notre Dame Corner 2P BN SK, BO T  RA, X W, P

9 900 Kč 11 424 Kč 11 424 Kč 11 424 Kč 23 188 Kč

9000 10385 10 385 Kč 10 385 Kč 21 080 Kč

hmotnost: 66
objem: 146
kusy v kartonu: 1 55

výška sedáku: 41
 bm

Notre Dame Corner 2L BN SK, BO T  RA, X W, P

9 900 Kč 11 424 Kč 11 424 Kč 11 424 Kč 23 188 Kč

9000 10385 10 385 Kč 10 385 Kč 21 080 Kč

hmotnost: 66
objem: 146
kusy v kartonu: 1 55

výška sedáku: 41
 bm

Notre Dame Corner 1P BN SK, BO T  RA, X W, P

5 246 Kč 5 924 Kč 5 924 Kč 6 771 Kč 7 446 Kč

4769 5385 5 385 Kč 6 155 Kč 6 769 Kč

hmotnost: 66
objem: 93
kusy v kartonu: 1 55

výška sedáku: 41
 bm

šířka:
hloubka sedáku:

spotřeba látky, š.140

So
fa

 - 
NO

VI
NK

Y

luxusní sofa pro rohové sestavy, určené pro 
kancelářské a komerční prostory,jednomístný 
prvek pravý - 1P, chromované nohy, nosnost 
120 kg/1 místo, záruka 36 měsíců, český 
výrobek karton rozměry židle v cm

 kg celková výška:
 m3 šířka:

hloubka sedáku:

spotřeba látky, š.140

So
fa

 - 
NO

VI
NK

Y

luxusní sofa pro rohové sestavy, určené pro 
kancelářské a komerční prostory, dvoumístný 
prvek levý - 2P, chromované nohy, nosnost 120 
kg/1 místo, záruka 36 měsíců, český výrobek

karton rozměry židle v cm
 kg celková výška:
 m3

So
fa

 - 
NO

VI
NK

Y

luxusní sofa pro rohové sestavy, určené pro 
kancelářské a komerční prostory, dvoumístný 
prvek pravý - 2P, chromované nohy, nosnost 
120 kg/1 místo, záruka 36 měsíců, český 
výrobek

spotřeba látky, š.140

šířka:
hloubka sedáku:

spotřeba látky, š.140

karton rozměry židle v cm

So
fa

 - 
NO

VI
NK

Y

luxusní sofa pro rohové sestavy, určené pro 
kancelářské a komerční prostory, třímístný 
prvek levý - 3L, chromované nohy, nosnost 120 
kg/1 místo, záruka 36 měsíců, český výrobek

karton rozměry židle v cm
 kg celková výška:
 m3 šířka:

hloubka sedáku:

 kg celková výška:
 m3

So
fa

 - 
NO

VI
NK

Y

luxusní sofa pro rohové sestavy, určené pro 
kancelářské a komerční prostory, třímístný 
prvek pravý - 3P, chromované nohy, nosnost 
120 kg/1 místo, záruka 36 měsíců, český 
výrobek karton

hloubka sedáku:

rozměry židle v cm
 kg celková výška:
 m3 šířka:

spotřeba látky, š.140

Cl
as

sic
 - 

NO
VI

NK
Y

moderní kovový věšák s plastovými prvky, výklopné závěsné háčky, 
držák na deštníky, provedení bílý nebo černý lak s černými, plastovými 
prvky, vyrobeno v EU,  záruka 24 měsíců

karton rozměry židle v cm
6,7 kg celková výška:

0,025 m3 šířka:
hloubka:
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Notre Dame Corner 1L BN SK, BO T  RA, X W, P

5 246 Kč 5 924 Kč 5 924 Kč 6 771 Kč 7 446 Kč

4769 5385 5 385 Kč 6 155 Kč 6 769 Kč

hmotnost: 66
objem: 93
kusy v kartonu: 1 55

výška sedáku: 41

Notre Dame Corner R BN SK, BO T  RA, X W, P

5 246 Kč 5 924 Kč 5 924 Kč 6 771 Kč 7 446 Kč

4769 5385 5 385 Kč 6 155 Kč 6 769 Kč

hmotnost: 66
objem: 75
kusy v kartonu: 1 55

výška sedáku: 41

Rubico Corner BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

10 780 Kč 10 780 Kč 11 430 Kč 11 628 Kč 15 814 Kč

9800 9800 10 391 Kč 10 571 Kč 14 376 Kč

hmotnost: 76
objem: 76
kusy v kartonu: 1 45

výška sedáku: 40
 bm

Selen Lounge BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

23 340 Kč 23 554 Kč 24 324 Kč 25 408 Kč 28 207 Kč

20623 21218 21413 22 113 Kč 23 098 Kč 25 643 Kč

hmotnost: 152
objem: 74
kusy v kartonu: 1 57

výška sedáku: 43
5,5 bm

Selen BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

22 494 Kč 22 623 Kč 23 085 Kč 23 735 Kč 25 414 Kč

20092 20449 20566 20986 21577 23104

hmotnost: 70
objem: 71
kusy v kartonu: 1 57

výška sedáku: 40,5
3,5 bm

Selen Pouf BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

9 966 Kč 10 052 Kč 10 360 Kč 10 793 Kč 11 913 Kč

8822 9060 9138 9 418 Kč 9 812 Kč 10 830 Kč

hmotnost: 41
objem: 60
kusy v kartonu: 1 59

výška sedáku: 41
2,0 bm

spotřeba látky, š.140

So
fa

 - 
NO

VI
NK

Y

luxusní taburet, určený pro otevřené kancelářské a komerční prostory, 
čalounění ze studené pěny o hustotě 60-70 kg/m3, vstřikované do formy 
(moulded foam) pro komfort a dlouhou životnost, kovová konstrukce 
kombinovaná se dřevem, nosnost 120 kg, záruka 60 měsíců, český 
výrobek karton rozměry židle v cm

5,5 kg celková výška:
0,257 m3 šířka:

hloubka sedáku:

spotřeba látky, š.140

So
fa

 - 
NO

VI
NK

Y

luxusní taburet s designovým čalouněným opěradlem na otočné desce, 
určený pro otevřené kancelářské a komerční prostory, čalounění ze 
studené pěny o hustotě 60-70 kg/m3, vstřikované do formy (moulded 
foam) pro komfort a dlouhou životnost, kovová konstrukce 
kombinovaná se dřevem, nosnost 120 kg, záruka 60 měsíců, český 
výrobek

karton rozměry židle v cm
12,6 kg celková výška:
0,390 m3

So
fa

 - 
NO

VI
NK

Y

luxusní taburet s akustickým panelem, určený pro otevřené kancelářské 
a komerční prostory, čalounění ze studené pěny o hustotě 60-70 kg/m3, 
vstřikované do formy (moulded foam) pro komfort a dlouhou životnost, 
kovová konstrukce kombinovaná se dřevem, taburet je do akustického 
panelu vestavěn (prvek Selen Pouf) a je lehce vyjímatelný, nosnost 120 
kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

šířka:
hloubka sedáku:

spotřeba látky, š.140

spotřeba látky, š.140

karton rozměry židle v cm
25,8 kg celková výška:

 m3 šířka:
hloubka sedáku:

So
fa

 - 
NO

VI
NK

Y

celočalouněný rohový prvek modulárního systému Rubico určeného pro 
komerční prostory, pevná dřevěná konstrukce s expandovanou 
polyuretanovou výplní, kluzáky s rektifikací 0 - 10 mm, nosnost 120 kg, 
záruka 60 měsíců, český výrobek

karton rozměry židle v cm
 kg celková výška:

0,480 m3 šířka:
hloubka sedáku:

So
fa

 - 
NO

VI
NK

Y

luxusní sofa pro rohové sestavy, určené pro 
kancelářské a komerční prostory,rohový 
spojovací prvek levý - R, chromované nohy, 
nosnost 120 kg/1 místo, záruka 36 měsíců, 
český výrobek karton

hloubka sedáku:

rozměry židle v cm
 kg celková výška:
 m3 šířka:

spotřeba látky, š.140

So
fa

 - 
NO

VI
NK

Y
luxusní sofa pro rohové sestavy, určené pro 
kancelářské a komerční prostory,jednomístný 
prvek levý - 1L, chromované nohy, nosnost 120 
kg/1 místo, záruka 36 měsíců, český výrobek

karton rozměry židle v cm
 kg celková výška:
 m3 šířka:

hloubka sedáku:

spotřeba látky, š.140
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Thai 1 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

14 200 Kč 14 286 Kč 14 594 Kč 15 027 Kč 16 147 Kč

12671 12909 12987 13 267 Kč 13 661 Kč 14 679 Kč

hmotnost: 90
objem: 76
kusy v kartonu: 1 114

výška sedáku: 44

Thai 2 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

12 506 Kč 12 592 Kč 12 900 Kč 13 333 Kč 14 453 Kč

11131 11369 11447 11 727 Kč 12 121 Kč 13 139 Kč

hmotnost: 71
objem: 76
kusy v kartonu: 1 76

výška sedáku: 44

Thai 3 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

10 137 Kč 10 179 Kč 10 333 Kč 10 550 Kč 11 110 Kč

9096 9215 9254 9 394 Kč 9 591 Kč 10 100 Kč

hmotnost: 44
objem: 76
kusy v kartonu: 1 76

výška sedáku: 44

Thai Table

6 012 Kč

5 465 Kč

hmotnost: 36,5
objem: 76
kusy v kartonu: 1 38

výška police: 20

Dinky

3 900 Kč

3 900 Kč

hmotnost: 48,5-63
objem: 36
kusy v kartonu: 1 36

výška sedáku: 48,5-63

Hola

2 633 Kč

2 633 Kč

hmotnost: 56-81
objem: 37,5
kusy v kartonu: 1 37,5

výška sedáku: 56-81

spotřeba látky, š.140

El
sa

kc
 - 

NO
VI

NK
Y

praktický balanční taburet s možností otáčení, nastavení výšky na 
plynovém pístu v rozpětí 56 - 81 cm, sedák zhotoven zkvalitní PU pěny, 
Ø 37,5 cm, elastický potah, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců

karton rozměry židle v cm
7,5 kg celková výška:

0,051 m3 šířka:
hloubka sedáku:

spotřeba látky, š.140

El
sa

kc
 - 

NO
VI

NK
Y

moderně konstruovaný balanční taburet s možností otáčení, nastavení 
výšky na plynovém pístu v rozpětí 48,5 - 63 cm, sedák zhotoven ze 
studené pěny, Ø 36 cm, elastický potah, snadná montáž, mezinárodní 
ocenění za design, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců

karton rozměry židle v cm
7,5 kg celková výška:

0,054 m3

So
fa

 - 
NO

VI
NK

Y

šířka:
hloubka sedáku:

spotřeba látky, š.140

karton rozměry židle v cm
13 kg celková výška:

0,105 m3 šířka:
hloubka:

So
fa

 - 
NO

VI
NK

Y

karton rozměry židle v cm
14,9 kg celková výška:
0,26 m3 šířka:

hloubka:

prvek modulárního systému  určený pro vstupní
a odpočinkové prostory, dvě místa k sezení bez opěradla, díky 
inteligentnímu designu lze vytvářet elegantní a velmi funkční 
sestavy, čalounění ze studené pěny vstřikované do formy 
(moulded foam) na dřevěné struktuře kombinované s ocelovým 
rámem čtvercového průřezu s černým lakováním RAL 9005, 
nosnost 120 kg/místo, záruka 60 měsíců, vyrobeno v EU

So
fa

 - 
NO

VI
NK

Y

karton

hloubka:

rozměry židle v cm
17,16 kg celková výška:

0,42 m3 šířka:

spotřeba látky, š.140

prvek modulárního systému  určený pro vstupní
a odpočinkové prostory, místo k sezení s nízkým opěrákem, 
díky inteligentnímu designu lze vytvářet elegantní a velmi 
funkční sestavy, čalounění ze studené pěny vstřikované do 
formy (moulded foam) na dřevěné struktuře kombinované s 
ocelovým rámem čtvercového průřezu s černým lakováním RAL 
9005, nosnost 120 kg/místo, záruka 60 měsíců, vyrobeno v EU

prvek modulárního systému  určený pro vstupní
a odpočinkové prostory, doplňkový stolek s odkládacím 
prostorem, díky inteligentnímu designu lze vytvářet elegantní 
a velmi funkční sestavy, černá LTD deska tl. 18 mm, hranění 
ABS, ocelový rám čtvercového průřezu s černým lakováním RAL 
9005, nosnost 120 kg/místo, záruka 60 měsíců, vyrobeno v EU

So
fa

 - 
NO

VI
NK

Y

karton rozměry židle v cm
25,5 kg celková výška:
0,80 m3 šířka:

hloubka:

spotřeba látky, š.140

prvek modulárního systému  určený pro vstupní
a odpočinkové prostory, dvě místa k sezení a společný vysoký 
opěrák, díky inteligentnímu designu lze vytvářet elegantní a 
velmi funkční sestavy, čalounění ze studené pěny vstřikované 
do formy (moulded foam) na dřevěné struktuře kombinované s 
ocelovým rámem čtvercového průřezu s černým lakováním RAL 
9005, nosnost 120 kg/místo, záruka 60 měsíců, vyrobeno v EU
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College

6 177 Kč
5 615 Kč

hmotnost: 87
objem: 64
kusy v kartonu: 1 40

výška sedáku: 42
výška stolku: 68

1250 Sally

2769 3 418 Kč

00 - Y XX - 1
09 - Y XX - 3

231 50 - Y XX - 5
59 - Y XX - 7

1260 Alloy PU XX 21; XX 22 XX 11; XX 12 XX 23; XX 24 XX 13; XX 14

4 740 Kč 5 246 Kč 5 454 Kč 5 960 Kč
4309 4 769 Kč 4 958 Kč 5 418 Kč

11 XX XX 1X
12 XX XX 2X
13 XX XX X1
14 XX XX X2

XX X3
XX X4

462 Kč 572

1260 Alloy PLAST XX 21; XX 22 XX 11; XX 12 XX 23; XX 24 XX 13; XX 14

2 580 Kč 3 086 Kč 3 293 Kč 3 799 Kč
2345 2 805 Kč 2 994 Kč 3 454 Kč

21 XX XX 1X
22 XX XX 2X
23 XX XX X1
24 XX XX X2

XX X3
XX X4

462 Kč 572

1870 SYN Motion ANTISTATIC

7 277 Kč

6 615 Kč

hmotnost: 99-118
objem: 66
kusy v kartonu: 1 49-54

výška sedáku: 43-51

684

objem: 0,177 m3

ilustrační obrázek

pracovní židle s plastovým sedákem a opěrákem,
určená pro laboratoře, projekční kanceláře a průmyslové provozy, rám 
opěráku s madlem pro snadnou manipulaci - odstín černý nebo šedý za 
příplatek,  plastový sedák a opěrák v odstínu: černá, šedá, červená nebo 
modrá, pevný úhel sedáku a opěráku, plastová nebo aluminiová báze, 
kolečka Ø 60 mm nebo kluzáky,  volitelný vysoký píst spolu s EXTEND v.n. 
(kruh na uložení nohou, posuvný po těle pístu), volitelné područky, nosnost 
130 kg, záruka 36 měsíců, vyrobeno v EU

hmotnost:

šířka v cm:

područky BR 16 629 Kč plast sed.+op. modrý

příplatek za šedý rám opěradla (mod. 1262) 508 Kč

výška sedáku v cm:

plast sed.+op. černý

EXT výšk.nastav.+ kluz.

kolečka
plast sed.+op. červený kluzáky

EXT výšk.nastav.+ kol.

1261 XX XX
báze ALU

plast sed.+op. šedý báze plast

celková výška v cm: 90-102,5 93-112,5
62

47,5-60,5 51-70,5

9,5 kg 11,5 kg

celková výška v cm: 74-87
šířka v cm:

831 překližka červená
EXT výšk.nastav.+ kol.
EXT výšk.nastav.+ kluz.

1250 61 XX - Y

93-112,5
šířka v cm: 62
výška sedáku v cm:

báze ALU
báze plast

EXT výšk.nastav.+ kol.

polyuretan modrý

47,5-60,5 51-70,5

W
or

ks
ho

p 
- N

OV
IN

KY

ilustrační obrázek

pracovní židle s polyuretanovým sedákem a opěrákem,
určená pro laboratoře, projekční kanceláře a průmyslové provozy, rám 
opěráku s madlem pro snadnou manipulaci - odstín černý nebo šedý za 
příplatek,  sedák a opěrák v odstínu: černá, šedá, červená nebo modrá, 
pevný úhel sedáku a opěráku, plastová nebo aluminiová báze, kolečka Ø 60 
mm nebo kluzáky, volitelný vysoký píst spolu s EXTEND v.n. (kruh na 
uložení nohou, posuvný po těle pístu), volitelné područky, nosnost 130 kg, 
záruka 36 měsíců, vyrobeno v EU

hmotnost: 9,7 kg 11,7 kg
objem: 0,177 m3

celková výška v cm:

1261 XX XX

příplatek za šedý rám opěradla (mod. 1262) 508 Kč

kolečka

polyuretan černý

kluzáky

polyuretan šedý

90-102,5

629 Kčpodručky BR 16

EXT výšk.nastav.+ kluz.

polyuretan červený

00 - Y, 09 - Y 50 - Y, 59 - Y

3 046 Kč

410 překližka bílá

3 760 Kč
židle s lakovanou bukovou překližkou, určená pro školy, laboratoře a 
průmyslové provozy, pevný úhel opěráku, nastavitelná výška opěráku a 
hloubka sedáku, plynový píst, leštěná aluminiová báze, kolečka Ø 50 mm 
pro měkké podlahy, 4 barevné provedení sedáku a opěráku: 831 červená, 
410 bílá, 480 světle šedá, 879 tmavě šedá, čalouněný sedák na poptávku, 
volitelný vysoký píst spolu s EXTEND v.n. (kruh na uložení nohou, posuvný 
po těle pístu), područky k modelu nelze montovat,  nosnost 130 kg, záruka 
36 měsíců, vyrobeno v EU

40-53

0,100 m3

60

příplatek za čalouněný sedák BN, BO, SK 254 Kč

hmotnost: 6,68 kg 8,68 kg

90-115

56-81

objem:

W
or

ks
ho

p 
- N

OV
IN

KY

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
17,3 kg celková výška:
0,505 m3

752 Kč

šířka:
hloubka sedáku:

područky BR 04/55

kancelářská pracovní židle, synchronní mechanismus s několikanásobnou 
aretací a ergonomickým nastavením síly protiváhy, nastavení hloubky 
sedáku, plynový píst, konstruovaná tak, aby odváděla statickou elektřinu z 
pracoviště s přítomností  elektronických komponentů a těkavých 
chemikálií, všechny součásti židle, včetně speciální látky a koleček, jsou 
vodivé, měřený odpor ˂ 0,1 MΩ, standardní odstín potahu - tmavě šedá 
(antracit), chromovaná ocelová báze, volitelné područky BR04/55, nosnost 
130 kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

W
or

ks
ho

p 
- N

OV
IN

KY
W

or
ks

ho
p 

- N
OV

IN
KY

ilustrační obrázek

výška sedáku v cm:

W
or

ks
ho

p 
- N

OV
IN

KY

c e n a   v č e t n ě   s t o l k u

karton rozměry židle v cm
11,8 kg celková výška:
0,245 m3 šířka:

hloubka sedáku:

480 překližka sv. šedá
879 překližka tm. šedá

studentská židle na kolečkách, s otočným stolkem a úložným prostorem, 
umožňující rychlou variabilitu rozmístění, sedák na otočném čepu, stolek 
otočný kolem osy židle, deska stolku otočná v ose uložení, široká plastová 
základna s úložným prostorem, osazená 6 ks koleček o Ø 50 mm pro 
maximální stabilitu, barevné provedení skořepiny sedáku: modrá RAL 5014, 
červená 527, šedá P WARM GREY 6C, zelená P556C, žlutá LEMON RAL 1012, 
oranžová P150U, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, vyrobeno v EU

kolečka
kluzáky
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7700 Epic High White Multi NET

15 642 Kč
14220

hmotnost: 112-122
objem: 68
kusy v kartonu: 1 44

výška sedáku: 45-55
příplatek za aluminiovou leštěnou bázi - ALU 979

7700 Epic High Black Multi NET

14 296 Kč
12996

hmotnost: 112-122
objem: 68
kusy v kartonu: 1 44

výška sedáku: 45-55
příplatek za aluminiovou leštěnou bázi - ALU 979

7750 Epic Medium White NET

13 437 Kč
12215

hmotnost: 94-104
objem: 49
kusy v kartonu: 1 44

příplatek za mechanismus Multi 1713 výška sedáku: 44-54
příplatek za aluminiovou leštěnou bázi - ALU 979

7750 Epic Medium Black NET

12 224 Kč
11113

hmotnost: 94-104
objem: 49
kusy v kartonu: 1 44

příplatek za mechanismus Multi 1713 výška sedáku: 44-54
příplatek za aluminiovou leštěnou bázi - ALU 979

7750 Epic Coference White NET

13 232 Kč
12029

hmotnost: 94-104
objem: 56,5
kusy v kartonu: 1 44

příplatek za vratný čep - AUTORETURN 735 výška sedáku: 44-54

7750 Epic Conference Black NET

12 020 Kč
10927

hmotnost: 93
objem: 53,5
kusy v kartonu: 1 44

příplatek za vratný čep - AUTORETURN 735 výška sedáku: 45

NET* - barvy síťovin: černá – NET00, červená – NET01, modrá – NET02, zelená – NET05, šedá – NET09, bílá – NET10

St
ud

io
 P

lu
s

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton

hloubka sedáku:

rozměry židle v cm
15,34 kg celková výška:
0,459 m3 šířka:

kancelářská židle s vysokým opěrákem, síťovina na sedáku a opěráku, 
houpací mechanismus Multiblok s ergonomicky umístěným nastavením 
síly protiváhy pomocí kličky, nylonový rám sedadla, velmi odolná 
síťovina, barva rámu sedadla: černá, 6 barev síťovin NET*, pětiramenná 
báze: černá plastová nebo leštěný hliník, univerzální kolečka s 
průměrem 65 mm s integrovanou bezpečnostní brzdou, plastové 
područky součástí konstrukce, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, 
vyrobeno v EU

1 077 Kč

St
ud

io
 P

lu
s

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
15,34 kg celková výška:
0,459 m3 šířka:

hloubka sedáku:

1 077 Kč

kancelářská židle s vysokým opěrákem, síťovina na sedáku a opěráku, 
houpací mechanismus Multiblok s ergonomicky umístěným nastavením 
síly protiváhy pomocí kličky, nylonový rám sedadla, velmi odolná 
síťovina, barva rámu sedadla: bílá, 6 barev síťovin NET*, pětiramenná 
báze: bílá plastová nebo leštěný hliník, univerzální kolečka s průměrem 
65 mm s integrovanou bezpečnostní brzdou, plastové područky součástí 
konstrukce, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, vyrobeno v EU

St
ud

io
 P

lu
s

konferenční židle se středně vysokým opěrákem, síťovina na sedáku a 
opěráku, verze BALANCE - balanční mechanismus + nastavení výšky, 
verze AUTORETURN za příplatek - pevná výška + vratný čep, nylonový 
rám sedadla, velmi odolná síťovina, barva rámu sedadla: černá, 6 barev 
síťovin NET*, čtyřramenná alu báze s kluzáky: černá nebo leštěná, 
plastové područky, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, vyrobeno v EU

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

9 kg celková výška:

809 Kč

0,299 m3 šířka:
hloubka sedáku:

karton ver. AUTORETURN rozměry židle v cm

St
ud

io
 P

lu
s

konferenční židle se středně vysokým opěrákem, síťovina na sedáku a 
opěráku, verze BALANCE - balanční mechanismus + nastavení výšky, 
verze AUTORETURN za příplatek - pevná výška + vratný čep, nylonový 
rám sedadla, velmi odolná síťovina, barva rámu sedadla: bílá, 6 barev 
síťovin NET*, čtyřramenná alu báze s kluzáky: bílá nebo leštěná, 
plastové područky, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, vyrobeno v EU

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

809 Kč

10,5 kg celková výška:
0,299 m3 šířka:

hloubka sedáku:

ver. BALANCE rozměry židle v cmkarton

St
ud

io
 P

lu
s

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
11 kg

0,299 m3 šířka:
hloubka sedáku:

1 884 Kč

celková výška:

kancelářská židle se středně vysokým opěrákem, síťovina na sedáku a 
opěráku, houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy, nylonový 
rám sedadla, velmi odolná síťovina, barva rámu sedadla: černá, 6 barev 
síťovin NET*, pětiramenná báze: černá plastová nebo leštěný hliník, 
univerzální kolečka s průměrem 65 mm s integrovanou bezpečnostní 
brzdou, plastové područky, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, vyrobeno 
v EU

1 077 Kč

St
ud

io
 P

lu
s

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
11 kg celková výška:

0,299 m3 šířka:
hloubka sedáku:

1 884 Kč

kancelářská židle se středně vysokým opěrákem, síťovina na sedáku a 
opěráku, houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy, nylonový 
rám sedadla, velmi odolná síťovina, barva rámu sedadla: bílá, 6 barev 
síťovin NET*, pětiramenná báze: bílá plastová nebo leštěný hliník, 
univerzální kolečka s průměrem 65 mm s integrovanou bezpečnostní 
brzdou, plastové područky, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, vyrobeno 
v EU

1 077 Kč
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7600 Shiny Executive BN SK, BO P, W

9 723 Kč 9 723 Kč 14 055 Kč

8839 8839 12777

hmotnost: 129-136
objem: 64
kusy v kartonu: 1 46

výška sedáku: 44-51

7650 Shiny Executive BN SK, BO P, W

9 142 Kč 9 142 Kč 12 857 Kč

8311 8311 11688

hmotnost: 96-103
objem: 64
kusy v kartonu: 1 46

výška sedáku: 44-51

7650 Shiny Conference BN SK, BO P, W

9 142 Kč 9 142 Kč 12 857 Kč
8311 8311 11688

hmotnost: 99
objem: 64
kusy v kartonu: 1 46

výška sedáku: 50

9040 Sophia Executive BO T P

11 742 Kč 12 022 Kč 13 061 Kč
11742 12022 13061

hmotnost: 102-110
objem: 60
kusy v kartonu: 1 46

výška sedáku: 47-55

9045 Sophia Conference BO T P

10 400 Kč 10 680 Kč 11 907 Kč
10400 10680 11907

hmotnost: 86,5
objem: 71
kusy v kartonu: 1 46

výška sedáku: 47

St
ud

io
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lu
s

manažerské křeslo s vysokým opěrákem, čalounění ze studené pěny, 
područky z leštěného hliníku, rám sedadla z bukové překližky, houpací 
mechanismus s předsunutou osou houpání, několikanásobnou aretací a 
nastavením síly protiváhy, plynový píst pro nastavení výšky, kolečka s 
gumovou obručí pro všechny typy podlah, pětiramenný kříž z leštěného 
hliníku, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, vyrobeno v EU

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
15,9 kg celková výška:
0,520 m3 šířka:

hloubka sedáku:

St
ud

io
 P

lu
s

manažerské křeslo s nízkým opěrákem, čalounění ze studené pěny, 
područky z leštěného hliníku, rám sedadla z bukové překližky, houpací 
mechanismus s předsunutou osou houpání, několikanásobnou aretací a 
nastavením síly protiváhy, plynový píst pro nastavení výšky, kolečka s 
gumovou obručí pro všechny typy podlah, pětiramenný kříž z leštěného 
hliníku, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, vyrobeno v EU

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
13,9 kg celková výška:
0,520 m3 šířka:

hloubka sedáku:

St
ud

io
 P

lu
s

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton

St
ud

io
 P

lu
s

konferenční křeslo s nízkým opěrákem, čalounění ze studené pěny, 
područky z leštěného hliníku, rám sedadla z bukové překližky, vratný 
čep, kluzáky, čtyřramenný kříž z leštěného hliníku, nosnost 130 kg, 
záruka 60 měsíců, vyrobeno v EU

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
11 kg celková výška:

0,520 m3 šířka:
hloubka sedáku:

St
ud

io
 P

lu
s

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
10,1 kg celková výška:

0,161 m3

šířka:0,200 m3

předsednické stylové křeslo, výškově nastavitelné na chromovaném 
pístu, ocelový rám sedáku, nosná část, područky a báze z leštěného 
hliníku, kolečka s chromovaným krytím, nosnost 130 kg, záruka 60 
měsíců

konferenční stylové křeslo, výškově nastavitelné na chromovaném 
pístu, ocelový rám sedáku, nosná část, područky a báze z leštěného 
hliníku, čtyřramenná báze s kluzáky, nosnost 130 kg, záruka 36 měsíců

šířka:
hloubka sedáku:

rozměry židle v cm
11,3 kg celková výška:

hloubka sedáku:
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8800 KASE - MESH HIGH BACK černá síť bílá síť

10 567 Kč 11 602 Kč

9606 9791 10547 10526

hmotnost: 99-107 
objem: 58
kusy v kartonu: 1 60

výška sedáku: 43-51
příplatek za mechanismus Multiblok 750 45-53

8850 KASE - MESH LOW BACK černá síť bílá síť

10 152 Kč 11 188 Kč

9229 9 414 Kč 10 171 Kč 10 149 Kč

hmotnost: 90-98
objem: 56
kusy v kartonu: 1 57

výška sedáku: 43-51
příplatek za mechanismus Multiblok 750 45-53

8800 KASE - SOFT HIGH BACK BO, SK P

12 904 Kč 15 018 Kč
3726 3910 11731 11916 12042 13653

hmotnost: 99 - 107 cm
objem: 58 cm
kusy v kartonu: 1 60 cm

příplatek za barevnou kůži 788 výška sedáku: 45-53
příplatek za mechanismus Multiblok 750 47-55

8850 KASE - SOFT LOW BACK BO, SK P

12 015 Kč 14 130 Kč
10923 11 108 Kč 11 234 Kč 12 845 Kč

hmotnost: 90 - 98 cm
objem: 56 cm
kusy v kartonu: 1 57 cm

příplatek za barevnou kůži 788 výška sedáku: 45-53
příplatek za mechanismus Multiblok 750 47-55

8800 KASE - RIBBED HIGH BACK BO, SK P

12 366 Kč 14 480 Kč
11242 11 427 Kč 11 553 Kč 13 164 Kč

hmotnost: 99 - 107 cm
objem: 58 cm
kusy v kartonu: 1 60 cm

příplatek za barevnou kůži 788 výška sedáku: 43-51
příplatek za mechanismus Multiblok 750 45-53

8850 KASE - RIBBED LOW BACK BO, SK P

11 474 Kč 13 589 Kč
10431 10 616 Kč 10 742 Kč 12 354 Kč

hmotnost: 90 - 98 cm
objem: 56 cm
kusy v kartonu: 1 57 cm

příplatek za barevnou kůži 788 výška sedáku: 43-51
příplatek za mechanismus Multiblok 750 45-53

St
ud

io
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lu
s

v. sedáku s Multi.:

St
ud

io
 P

lu
s

karton
13,4 kg celková výška:

šířka:

867 Kč

rozměry židle v cm

0,317 m3

hloubka sedáku:

825 Kč

hloubka sedáku:

St
ud

io
 P

lu
s

kancelářská židle se síťovinou na sedáku a opěráku, středně vysoký 
opěrák, ocelový chromovaný rám s područkami, houpací mechanismus 
s nastavením síly protiváhy a aretací v základní pozici, za příplatek 
mechanismus Multiblok s několikanásobnou aretací a předsunutou 
osou houpání pro vyšší komfort, aluminiová leštěná báze, nosnost 120 
kg, záruka 60 měsíců

karton rozměry židle v cm
11,9 kg
0,317 m3 šířka:

celková výška:

hloubka sedáku:

v. sedáku s Multi.:

St
ud

io
 P

lu
s

karton rozměry židle v cm

0,330 m3

hloubka sedáku:

v. sedáku s Multi.:825 Kč
867 Kč

14 kg celková výška:
šířka:

St
ud

io
 P

lu
s

karton rozměry židle v cm

0,330 m3

hloubka sedáku:

v. sedáku s Multi.:825 Kč
867 Kč

15,1 kg celková výška:
šířka:

St
ud

io
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lu
s

kancelářská židle se síťovinou na sedáku a opěráku, ocelový 
chromovaný rám s područkami, houpací mechanismus s nastavením 
síly protiváhy a aretací v základní pozici, za příplatek mechanismus 
Multiblok s několikanásobnou aretací a předsunutou osou houpání 
pro vyšší komfort, aluminiová leštěná báze, černá síťovina, nosnost 
120 kg, záruka 60 měsíců

karton rozměry židle v cm

0,330 m3

hloubka sedáku:

v. sedáku s Multi.:825 Kč

13,1 kg celková výška:
šířka:

kancelářská židle s vyšším děleným čalounem na sedáku a opěráku, 
středně vysoký opěrák, ocelový chromovaný rám s područkami, 
houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy a aretací v základní 
pozici, za příplatek mechanismus Multiblok s několikanásobnou 
aretací a předsunutou osou houpání pro vyšší komfort, aluminiová 
leštěná báze, nosnost 120 kg, záruka 60 měsíců

kancelářská židle s tenkým prošívaným čalounem na sedáku a 
opěráku, středně vysoký opěrák, ocelový chromovaný rám s 
područkami, houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy a 
aretací v základní pozici, za příplatek mechanismus Multiblok s 
několikanásobnou aretací a předsunutou osou houpání pro vyšší 
komfort, aluminiová leštěná báze, nosnost 120 kg, záruka 60 měsíců

kancelářská židle s tenkým prošívaným čalounem na sedáku a 
opěráku, ocelový chromovaný rám s područkami, houpací 
mechanismus s nastavením síly protiváhy a aretací v základní pozici, 
za příplatek mechanismus Multiblok s několikanásobnou aretací a 
předsunutou osou houpání pro vyšší komfort, aluminiová leštěná 
báze, nosnost 120 kg, záruka 60 měsíců

kancelářská židle s vyšším děleným čalounem na sedáku a opěráku, 
ocelový chromovaný rám s područkami, houpací mechanismus s 
nastavením síly protiváhy a aretací v základní pozici, za příplatek 
mechanismus Multiblok s několikanásobnou aretací a předsunutou 
osou houpání pro vyšší komfort, aluminiová leštěná báze, nosnost 120 
kg, záruka 60 měsíců

867 Kč
825 Kč

825 Kč

karton rozměry židle v cm
12,6 kg celková výška:
0,317 m3 šířka:

v. sedáku s Multi.:



Studio Plus
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Genidia

25 222 Kč

7569 25222

hmotnost: 108-131,5
objem: 71
kusy v kartonu: 1 45,5-48

výška sedáku: 44-57,5

Ergohuman

16 925 Kč 17 872 Kč

16925 17872

hmotnost: 116-129
objem: 68,5
kusy v kartonu: 1 47-52

výška sedáku: 46-55

Enjoy

14589

hmotnost: 110-130,5
objem: 68,5
kusy v kartonu: 1 47-52

výška sedáku: 44-53,5

Enjoy Basic

12699

hmotnost: 110-131
objem: 69
kusy v kartonu: 1 47-52

výška sedáku: 44-54

Edge

6159

hmotnost: 110-131
objem: 69
kusy v kartonu: 1 47-52

výška sedáku: 44-54

St
ud

io
 P

lu
s

sed. + op. síťovina

exkluzivní kancelářská židle s prodyšným sedákem, opěrákem a opěrkou 
hlavy, synchronní mechanismus ovládaný multifunkční páčkou přes 
bovdeny, s automatickým nastavením síly přítlaku a několikanásobnou 
aretací, mechanismus SL pro nastavení hloubky sedáku, nastavení výšky 
opěráku systémem up-down, opěrka hlavy nastavitelná úhlově i do 
výšky, područky se třemi funkčními nastaveními, moderní pyramidová 
nylonová báze, kolečka Ø 60 mm, barva síťoviny: černá KM 11, nosnost 
150 kg, záruka 36 měsíců

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u
12 699 Kč

karton rozměry židle v cm
24 kg celková výška:

0,27 m3 šířka:
hloubka sedáku:

exkluzivní kancelářská židle s prodyšným sedákem a opěrákem, flexibilní 
konstrukce opěradla pro optimální distribuci tlaku na jednotlivé partie 
zad, výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy, synchronní 
mechanismus s nastavením síly protiváhy - ovládání bovdenem, 
několikanásobná aretace, nastavení hloubky sedáku, výškové nastavení 
opěráku systémem up-down, nastavení úhlu a výšky područek a opěrky 
hlavy, výškově nastavitelná bederní opěrka, aluminiová báze, kolečka 
Ø 65 mm - pro všechny typy podlah, nosnost 130 kg, záruka 36 měsíců 

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

karton rozměry židle v cm
26,3 kg celková výška:

0,325 m3 šířka:
hloubka sedáku:

St
ud

io
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s

St
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c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

karton rozměry židle v cm
23,6 kg celková výška:
0,29 m3 šířka:

hloubka sedáku:

3 základní varianty - černá, leštěný hliník, bílá

sed. + op. síťovina sed. černá látka + op. síťovina

St
ud

io
 P

lu
s

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

karton rozměry židle v cm
22,3 kg celková výška:

sed. + op. síťovina

14 589 Kč
exkluzivní kancelářská židle s prodyšným sedákem, opěrákem a opěrkou 
hlavy, synchronní mechanismus s nastavením síly protiváhy - ovládání 
bovdenem, několikanásobná aretace, nastavení hloubky sedáku, 
výškové nastavení opěráku - up-down, nastavení úhlu a výšky područek 
a opěrky hlavy, aluminiová báze, kolečka Ø 60 mm, barva síťoviny: 
černá KM 11,  nosnost 130 kg, záruka 36 měsíců

exkluzivní kancelářská židle s prodyšným sedákem, opěrákem a opěrkou 
hlavy, nebo čalouněným sedákem, synchronní mechanismus s 
nastavením síly protiváhy - ovládání bovdenem, několikanásobná 
aretace, nastavení hloubky sedáku, výškové nastavení opěráku, 
nastavení úhlu a výšky područek a opěrky hlavy, bederní pružná opěrka 
s permanentním přítlakem, aluminiová báze, kolečka Ø 65 mm - pro 
všechny typy podlah, barva síťoviny: černá, varianta s čalouněným 
sedákem: černá látka + černá síť, nosnost 150 kg, záruka 36 měsíců

0,27 m3 šířka:
hloubka sedáku:

St
ud

io
 P

lu
s

sed. látka + op. síťovina

kancelářská židle s podhlavníkem, opěrák se síťovinou a výškově 
nastavitelnou bederní výztuhou, nastavení výšky opěráku se systémem 
up-down, synchronní mechanismus s několikanásobnou aretací a 
nastavením síly protiváhy, chromovaná ocelová báze, kolečka s 
průměrem 60 mm univerzálně použitelná pro všechny povrchy, 
mechanismus SL k nastavení hloubky sedáku, výškově nastavitelné 
područky s měkkou dotykovou plochou, barevné provedení šedý nebo 
černý potah na sedáku, černá síť, nosnost 130 kg, záruka 36 měsíců

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u
6 159 Kč

karton rozměry židle v cm
 kg celková výška:

0,27 m3 šířka:
hloubka sedáku:
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8100 Vertika CU, IR, RA, X F, FH, P, W

8 018 Kč 9 426 Kč
6904 7135 399 7289 8569

hmotnost: 120-130
objem: 64
kusy v kartonu: 1 49

výška sedáku: 43-54
1,3 bm

8150 Vertika PDH CU, IR, RA, X F, FH, P, W

8 538 Kč 9 945 Kč
7376 7608 7762 9041

hmotnost: 125-135
objem: 64
kusy v kartonu: 1 49

výška sedáku: 43-54
1,4 bm

8150 Vertika CU, IR, RA, X F, FH, P, W

7 501 Kč 8 909 Kč
6434 6665 6819 8099

hmotnost: 106-115
objem: 64
kusy v kartonu: 1 49

výška sedáku: 43-54
1,2 bm

1800 Lei BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

9 555 Kč 9 555 Kč 9 810 Kč 9 979 Kč 11 815 Kč
8429 8686 8686 8918 9072 10741

hmotnost: 120-129
objem: 64
kusy v kartonu: 1 47

2,2 bm výška sedáku: 44-53

1820 Lei BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

9 237 Kč 9 237 Kč 9 492 Kč 9 661 Kč 11 815 Kč
8140 8397 8397 8629 8783 10741

hmotnost: 103-112
objem: 64
kusy v kartonu: 1 47

1,7 bm výška sedáku: 44-53

1810/S Lei BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

8 084 Kč 8 084 Kč 8 339 Kč 8 509 Kč 10 530 Kč
7092 7349 7349 7581 7735 9573

hmotnost: 104,5
objem: 61
kusy v kartonu: 1 47

1,7 bm výška sedáku: 46,5

St
ud

io
 P

lu
s

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
22,3 kg celková výška:

St
ud

io
 P

lu
s

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
20,8 kg

St
ud

io
 P

lu
s

jednací křeslo, chromovaný ližinový rám, čalounění ze studené pěny, 
vyráběné vstřikováním do formy, tzv. moulded foam, tato technologie 
zaručuje vysokou životnost a tvarovou stálost, područky s měkkou 
dotykovou plochou, nosnost 120 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
16,4 kg celková výška:
0,520 m3 šířka:

hloubka sedáku:
spotřeba látky, š.140

BN, BO, SK

šířka:
hloubka sedáku:

extra vysoký opěrák (80 cm), ergonomické tvarování sedáku a opěráku, 
čalounění ze studené pěny, vyráběné vstřikováním do formy, tzv. 
moulded foam, tato technologie zaručuje vysokou životnost a tvarovou 
stálost, synchronní mechanismus s nastavením síly protiváhy, 
aluminiová leštěná báze, kolečka s gumovou obručí o průměru 50 mm 
pro všechny typy podlah, výškově nastavitelné područky se třemi 
funkčními nastaveními, nosnost 160 kg, záruka 60 měsíců, český 
výrobek

středně vysoký opěrák, ergonomické tvarování sedáku a opěráku, 
čalounění ze studené pěny, vyráběné vstřikováním do formy, tzv. 
moulded foam, tato technologie zaručuje vysokou životnost a tvarovou 
stálost, synchronní mechanismus s nastavením síly protiváhy, 
aluminiová leštěná báze, kolečka s gumovou obručí o průměru 50 mm 
pro všechny typy podlah, výškově nastavitelné područky se třemi 
funkčními nastaveními, nosnost 160 kg, záruka 60 měsíců, český 
výrobek hloubka sedáku:

0,459 m3

7 332 Kč

celková výška:
0,459 m3 šířka:

šířka:

spotřeba látky, š.140

hloubka sedáku:
spotřeba látky, š.140

St
ud

io
 P

lu
s

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
16,2 kg celková výška:
0,199 m3

PH, T

7 077 Kč
kancelářské křeslo se středně vysokým opěrákem, synchronní 
mechanismus s pětinásobnou aretací a možností nastavení síly 
protiváhy, moderní kvadratický tvar čalouněni respektující současně 
ergonomická zakřivení, nastavení výšky plynovým pístem, výškově 
nastavitelné područky se třemi funkčními nastaveními, kolečka s 
průměrem 60 mm pro měkké podlahy, aluminiová leštěná báze, 
prošívané čalounění, nosnost 160 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

BN, BO, SK

šířka:
hloubka sedáku:

spotřeba látky, š.140

St
ud

io
 P

lu
s

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

karton rozměry židle v cm
17,7 kg

spotřeba látky, š.140

celková výška:
0,477 m3 šířka:

hloubka sedáku:

8 114 Kč
kancelářské křeslo se středně vysokým opěrákem a podhlavníkem, 
synchronní mechanismus s pětinásobnou aretací a možností nastavení 
síly protiváhy, moderní kvadratický tvar čalouněni respektující 
současně ergonomická zakřivení, nastavení výšky plynovým pístem, 
výškově nastavitelné područky se třemi funkčními nastaveními, kolečka 
s průměrem 60 mm pro měkké podlahy, aluminiová leštěná báze, 
prošívané čalounění, nosnost 160 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

8 369 Kč

PH, T

St
ud

io
 P

lu
s

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton

spotřeba látky, š.140

rozměry židle v cm

kancelářské křeslo s vysokým opěrákem, synchronní mechanismus s 
pětinásobnou aretací a možností nastavení síly protiváhy, moderní 
kvadratický tvar čalouněni respektující současně ergonomická 
zakřivení, nastavení výšky plynovým pístem, výškově nastavitelné 
područky se třemi funkčními nastaveními,kolečka s průměrem 60 mm 
pro měkké podlahy, aluminiová leštěná báze, prošívané čalounění, 
nosnost 160 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

17,7 kg celková výška:
0,199 m3

BN, BO, SK PH, T

7 594 Kč 7 849 Kč
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7900 Ewe BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P*,W

9 218 Kč 9 218 Kč 9 473 Kč 9 643 Kč 13 360 Kč
6635 8380 8380 8612 8766 12145

hmotnost: 121-129
objem: 66
kusy v kartonu: 1 45

příplatek za černý/bílý čaloun boků nebo zad 490 výška sedáku: 46-54
* příplatek za barevnou kůži 965

7950 Ewe BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P*,W

9 008 Kč 9 008 Kč 9 263 Kč 9 433 Kč 13 149 Kč

6479 8189 8189 8421 8575 11954

hmotnost: 97-105
objem: 66
kusy v kartonu: 1 45

příplatek za černý/bílý čaloun boků nebo zad 490 výška sedáku: 46-54
* příplatek za barevnou kůži 965

7950/S Ewe BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P*,W

7 356 Kč 7 356 Kč 7 611 Kč 7 780 Kč 11 497 Kč
5252 6687 6687 6919 7073 10452

hmotnost: 99
objem: 66
kusy v kartonu: 1 45

příplatek za černý/bílý čaloun boků nebo zad 490 výška sedáku: 47
* příplatek za barevnou kůži 965

7700 Cosmos - pouze na poptávku kat. SK, BO kat. P, W

12 602 Kč 17 118 Kč
11456 15562

hmotnost: 121-131
objem: 63
kusy v kartonu: 1 50

 bm výška sedáku: 42-52

7750 Cosmos - pouze na poptávku kat. SK, BO kat. P, W

11 859 Kč 16 069 Kč
210 210 399 10781 14608

hmotnost: 106-116
objem: 63
kusy v kartonu: 1 50

 bm výška sedáku: 42-52

7750/S Cosmos - pouze na poptávku kat. SK, BO kat. P, W

10 068 Kč 14 278 Kč
210 210 399 9153 12980

hmotnost: 102
objem: 62
kusy v kartonu: 1 50

 bm výška sedáku: 45

St
ud

io
 P

lu
s

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
15,7 kg celková výška:
0,520 m3 šířka:

hloubka sedáku:
539 Kč

1 062 Kč

konferenční křeslo s ližinovou konstrukcí, chromovaný ocelový rám a 
područky, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

U potahů BO, SK a P lze za příplatek volit barvu čalounu boků nebo zad 
na bílou nebo černou

St
ud

io
 P

lu
s

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
18,3 kg

1 062 Kč

kancelářské křeslo s nízkým opěrákem, houpací mechanismus Multiblok 
s předsunutou osou houpání o 160 mm pro zvýšení komfortu, 
pětinásobná aretace a možnost nastaveni síly protiváhy, kolečka s 
průměrem 60 mm pro všechny typy podlah, chromované ocelové 
područky, aluminiová leštěná báze, nosnost 130 kg, záruka 36 měsíců, 
český výrobek

U potahů BO, SK a P lze za příplatek volit barvu čalounu boků nebo zad 
na bílou nebo černou

celková výška:
0,520 m3 šířka:

hloubka sedáku:
539 Kč

St
ud

io
 P

lu
s

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton

celková výška:
0,520 m3 šířka:

hloubka sedáku:

1 062 Kč
539 Kč

rozměry židle v cm

21,5 kg
U potahů BO, SK a P lze za příplatek volit barvu čalounu boků nebo zad 
na bílou nebo černou

kancelářské křeslo s vysokým opěrákem, houpací mechanismus 
Multiblok s předsunutou osou houpání o 160 mm pro zvýšení komfortu, 
pětinásobná aretace a možnost nastaveni síly protiváhy, kolečka s 
průměrem 60 mm pro všechny typy podlah, chromované ocelové 
područky, aluminiová leštěná báze, nosnost 130 kg, záruka 36 měsíců, 
český výrobek

18,6 kg celková výška:
0,520 m3 šířka:

hloubka sedáku:
spotřeba látky, š.140

St
ud

io
 P

lu
s

kancelářské křeslo s nízkým opěrákem, houpací mechanismus Multiblok 
s předsunutou osou houpání o 160 mm pro zvýšení komfortu, 
pětinásobná aretace a možnost nastaveni síly protiváhy, chromované 
ocelové područky s měkkou dotykovou plochou, kolečka s průměrem 60 
mm pro měkké podlahy, aluminiová leštěná báze, nosnost 130 kg, 
záruka 36 měsíců, český výrobek

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
16,5 kg celková výška:

St
ud

io
 P

lu
s

kancelářské křeslo s vysokým opěrákem, houpací mechanismus 
Multiblok s předsunutou osou houpání o 160 mm pro zvýšení komfortu, 
pětinásobná aretace a možnost nastaveni síly protiváhy, chromované 
ocelové područky s měkkou dotykovou plochou, kolečka s průměrem 60 
mm pro měkké podlahy, aluminiová leštěná báze, nosnost 130 kg, 
záruka 36 měsíců, český výrobek

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm

0,520 m3

St
ud

io
 P

lu
s

konferenční křeslo s ližinovou konstrukcí, chromovaný ocelový rám, 
područky s měkkou dotykovou plochou, nosnost 120 kg, záruka 36 
měsíců, český výrobek

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm

spotřeba látky, š.140

0,520 m3 šířka:
hloubka sedáku:

šířka:
hloubka sedáku:

spotřeba látky, š.140

16 kg celková výška:



Studio Plus
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1990 SYN TITAN ALU PDH BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

9 840 Kč 9 882 Kč 10 036 Kč 10 253 Kč 10 813 Kč
8826 8945 8984 9 124 Kč 9 321 Kč 9 830 Kč

hmotnost: 120-134,5
objem: 68
kusy v kartonu: 1 45

ALU područky  s měkkou dotykovou plochou AR 52 2 620 Kč výška sedáku: 44-53,5
výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 Kč 1,5 bm

prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 C 3D 1322

1990 SYN TITAN ALU BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

8 627 Kč 8 670 Kč 8 824 Kč 9 041 Kč 9 601 Kč
7724 7843 7882 8 022 Kč 8 219 Kč 8 728 Kč

hmotnost: 101,5-111
objem: 68
kusy v kartonu: 1 45

ALU područky  s měkkou dotykovou plochou AR 52 2 620 Kč výška sedáku: 44-53,5
výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 Kč 1,5 bm

prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 C 3D 1322

1990 SYN TITAN PDH BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

9 220 Kč 9 263 Kč 9 417 Kč 9 634 Kč 10 194 Kč
8263 8382 8421 8 561 Kč 8 758 Kč 9 267 Kč

hmotnost: 120-134,5
objem: 68
kusy v kartonu: 1 45

výškově nastavitelné područky AR 08 814 výška sedáku: 44-53,5
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 3D 1273 1,5 bm

výškově nastavitelné područky AR 40 814

1990 SYN TITAN BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

8 008 Kč 8 051 Kč 8 205 Kč 8 422 Kč 8 982 Kč
7161 7280 7319 7 459 Kč 7 656 Kč 8 165 Kč

hmotnost: 101,5-111
objem: 68
kusy v kartonu: 1 45

výškově nastavitelné područky AR 08 814 výška sedáku: 44-53,5
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 3D 1273 1,5 bm

výškově nastavitelné područky AR 40 814

1995/S TITAN BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

7 594 Kč 7 637 Kč 7 791 Kč 8 008 Kč 8 568 Kč
6785 6904 6943 7 083 Kč 7 280 Kč 7 789 Kč

hmotnost: 85
objem: 55
kusy v kartonu: 1 47

výška sedáku: 44
1,05 bm

1995 TITAN BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

7 594 Kč 7 637 Kč 7 791 Kč 8 008 Kč 8 568 Kč
6785 6904 6943 7 083 Kč 7 280 Kč 7 789 Kč

hmotnost: 84
objem: 54,5
kusy v kartonu: 1 47

výška sedáku: 44
1,05 bm

spotřeba látky, š.140

St
ud

io
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lu
s

jednací čalouněná židle včetně područek s plastovou dotykovou plochou, 
na sedáku a opěráku použita studená pěna vstřikovaná do formy, 
čalouněná zadní plocha opěráku, ocelový chromovaný rám (černě 
lakovaný), středně vysoký opěrák, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, 
český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
10,34 kg celková výška:
0,459 m3 šířka:

hloubka sedáku:

spotřeba látky, š.140

895 Kč

St
ud

io
 P

lu
s

jednací čalouněná židle včetně područek s plastovou dotykovou plochou, 
na sedáku a opěráku použita studená pěna vstřikovaná do formy, 
čalouněná zadní plocha opěráku, ocelový chromovaný rám ližinového 
typu (černě lakovaný), středně vysoký opěrák, nosnost 130 kg, záruka 
60 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
9,94 kg celková výška:
0,459 m3

St
ud

io
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lu
s

moderní kancelářská židle, na sedáku a opěráku použita studená pěna 
vstřikovaná do formy, synchronní mechanismus s pětinásobnou aretací a 
nastavením síly protiváhy, moderní plastová báze, nastavení hloubky 
sedáku, výškově nastavitelná bederní opěrka, nylonová kolečka s 
průměrem 60 mm  pro měkké podlahy, volitelné područky, nosnost 130 
kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

šířka:
hloubka sedáku:

1 400 Kč spotřeba látky, š.140

1 400 Kč spotřeba látky, š.140
895 Kč

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
17,7 kg celková výška:
0,176 m3 šířka:

hloubka sedáku:
895 Kč

St
ud

io
 P

lu
s

moderní kancelářská židle, na sedáku a opěráku použita studená pěna 
vstřikovaná do formy, synchronní mechanismus s pětinásobnou aretací a 
nastavením síly protiváhy, PDH -  výškově a úhlově nastavitelná opěrka 
hlavy, moderní plastová báze, nastavení hloubky sedáku, výškově 
nastavitelná bederní opěrka, nylonová kolečka s průměrem 60 mm pro 
měkké podlahy, volitelné područky, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, 
český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm

895 Kč

17,9 kg celková výška:
0,325 m3 šířka:

hloubka sedáku:

St
ud

io
 P

lu
s

moderní kancelářská židle, na sedáku a opěráku použita studená pěna 
vstřikovaná do formy, synchronní mechanismus s pětinásobnou aretací a 
nastavením síly protiváhy, ALU - leštěná aluminiová báze, nastavení 
hloubky sedáku, výškově nastavitelná bederní opěrka, nylonová 
kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy, volitelné područky, 
nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton

hloubka sedáku:

rozměry židle v cm
17,76 kg celková výška:
0,176 m3 šířka:

2 882 Kč
949 Kč spotřeba látky, š.140

1 454 Kč

St
ud

io
 P

lu
s

moderní kancelářská židle, na sedáku a opěráku použita studená pěna 
vstřikovaná do formy, synchronní mechanismus s pětinásobnou aretací a 
nastavením síly protiváhy, PDH -  výškově a úhlově nastavitelná opěrka 
hlavy, ALU - leštěná aluminiová báze, nastavení hloubky sedáku, 
výškově nastavitelná bederní opěrka, nylonová kolečka s průměrem 60 
mm pro měkké podlahy, volitelné područky, nosnost 130 kg, záruka 60 
měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
18,1 kg celková výška:
0,325 m3 šířka:

hloubka sedáku:
2 882 Kč
949 Kč spotřeba látky, š.140

1 454 Kč
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1990 SYN TITAN MESH ALU PDH BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

8 986 Kč 9 029 Kč 9 183 Kč 9 400 Kč 9 959 Kč

8050 8169 8208 8 348 Kč 8 545 Kč 9 054 Kč

hmotnost: 120-134,5
objem: 68
kusy v kartonu: 1 45

ALU područky  s měkkou dotykovou plochou AR 52 2 620 Kč výška sedáku: 44-53,5
výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 Kč 0,7 bm

prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 C 3D 1322

1990 SYN TITAN MESH ALU BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

7 774 Kč 7 817 Kč 7 971 Kč 8 187 Kč 8 747 Kč
6948 7067 7106 7 246 Kč 7 443 Kč 7 952 Kč

hmotnost: 101,5-111
objem: 68
kusy v kartonu: 1 45

ALU područky  s měkkou dotykovou plochou AR 52 2 620 Kč výška sedáku: 44-53,5
výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 Kč 0,7 bm

prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 C 3D 1322

1990 SYN TITAN MESH PDH BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

8 367 Kč 8 410 Kč 8 564 Kč 8 780 Kč 9 340 Kč
7487 7606 7645 7 785 Kč 7 982 Kč 8 491 Kč

hmotnost: 120-134,5
objem: 68
kusy v kartonu: 1 45

výškově nastavitelné područky AR 08 814 výška sedáku: 44-53,5
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 3D 1273 0,7 bm

výškově nastavitelné područky AR 40 814

1990 SYN TITAN MESH BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

7 154 Kč 7 197 Kč 7 351 Kč 7 568 Kč 8 128 Kč
6385 6504 6543 6 683 Kč 6 880 Kč 7 389 Kč

hmotnost: 101,5-111
objem: 68
kusy v kartonu: 1 45

výškově nastavitelné područky AR 08 814 výška sedáku: 44-53,5
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 3D 1273 0,7 bm

výškově nastavitelné područky AR 40 814

1980 SYN BLUR ALU - pouze na poptávku D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 256 Kč 6 387 Kč 6 430 Kč 6 584 Kč 6 800 Kč 7 360 Kč

5687 5806 5845 5 985 Kč 6 182 Kč 6 691 Kč

hmotnost: 100-116
objem: 66
kusy v kartonu: 1 45

příplatek za mechanismus AABW+SL 277 Kč výška sedáku: 44-54
výškově nastavitelné područky BR 06 678 0,75 bm

područky BR  WHITE (dodávány pouze jako součást židle) 1505

1980 SYN BLUR - pouze na poptávku D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

5 447 Kč 5 578 Kč 5 621 Kč 5 775 Kč 5 992 Kč 6 552 Kč

4952 5071 5110 5 250 Kč 5 447 Kč 5 956 Kč

hmotnost: 100-116
objem: 66
kusy v kartonu: 1 45

příplatek za mechanismus AABW+SL 277 Kč výška sedáku: 44-54
výškově nastavitelné područky BR 06 678 0,75 bm

područky BR  WHITE (dodávány pouze jako součást židle) 1505

St
ud
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moderní kancelářská židle se síťovaným opěrákem, na sedáku použita 
studená pěna vstřikovaná do formy, synchronní mechanismus s pětinásobnou 
aretací a nastavením síly protiváhy, ALU - leštěná aluminiová báze, 
nastavení hloubky sedáku, nastavení výšky bederní opěrky, nylonová 
kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy, volitelné područky, nosnost 
130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
15,7 kg

1 454 Kč

celková výška:
0,176 m3 šířka:

hloubka sedáku:
2 882 Kč
949 Kč spotřeba látky, š.140

St
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s

moderní kancelářská židle se síťovaným opěrákem, na sedáku použita 
studená pěna vstřikovaná do formy, synchronní mechanismus s pětinásobnou 
aretací a nastavením síly protiváhy, moderní plastová báze, nastavení 
hloubky sedáku, nastavení výšky bederní opěrky, nylonová kolečka s 
průměrem 60 mm pro měkké podlahy, volitelné područky, nosnost 130 kg, 
záruka 60 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
15,7 kg celková výška:
0,176 m3 šířka:

hloubka sedáku:
895 Kč

1 400 Kč spotřeba látky, š.140
895 Kč

St
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io
 P
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moderní kancelářská židle se síťovaným opěrákem, na sedáku použita 
studená pěna vstřikovaná do formy, synchronní mechanismus s pětinásobnou 
aretací a nastavením síly protiváhy, PDH -  výškově a úhlově nastavitelná 
opěrka hlavy, ALU - leštěná aluminiová báze, nastavení hloubky sedáku, 
nastavení výšky bederní opěrky, nylonová kolečka s průměrem 60 mm pro 
měkké podlahy, volitelné područky, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český 
výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
16 kg celková výška:

0,325 m3 šířka:
hloubka sedáku:

949 Kč spotřeba látky, š.140
1 454 Kč

2 882 Kč

St
ud
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c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm

0,176 m3

spotřeba látky, š.140
1 656 Kč
746 Kč

14,72 kg celková výška:
šířka:

305 Kč
hloubka sedáku:

moderní kancelářská židle, synchronní mechanismus s automatickým 
nastavením síly protiváhy (AABW), pětinásobná aretace, volitelný odstín 
krytů opěráku a sedáku/krytu lamy: B – black, W – white, DG – dark grey, 
LG – light grey, studená pěna vstřikovaná do formy, nastavení výšky 
opěráku systémem up-down,  kolečka 60 mm pro měkké podlahy, ALU - 
leštěná aluminiová báze volitelné područky, SL - možnost objednání 
mechanismu AABW s posuvem hloubky sedáku, nosnost 120 kg, záruka 36 
měsíců, český výrobek

moderní kancelářská židle se síťovaným opěrákem, na sedáku použita 
studená pěna vstřikovaná do formy, synchronní mechanismus s pětinásobnou 
aretací a nastavením síly protiváhy, PDH -  výškově a úhlově nastavitelná 
opěrka hlavy, moderní plastová báze, nastavení hloubky sedáku, nastavení 
výšky bederní opěrky, nylonová kolečka s průměrem 60 mm pro měkké 
podlahy, volitelné područky, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český 
výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
16 kg celková výška:

0,325 m3 šířka:
hloubka sedáku:

895 Kč
1 400 Kč spotřeba látky, š.140
895 Kč

St
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c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
13 kg celková výška:

0,176 m3 šířka:
hloubka sedáku:

305 Kč
746 Kč spotřeba látky, š.140

1 656 Kč

moderní kancelářská židle, synchronní mechanismus s automatickým 
nastavením síly protiváhy (AABW), pětinásobná aretace, volitelný odstín 
krytů opěráku a sedáku/krytu lamy: B – black, W – white, DG – dark grey, 
LG – light grey, studená pěna vstřikovaná do formy, nastavení výšky 
opěráku systémem up-down, kolečka s průměrem 60 mm pro měkké 
podlahy, moderní platová báze, volitelné područky, SL - možnost objednání 
mechanismu AABW s posuvem hloubky sedáku, nosnost 120 kg, záruka 36 
měsíců, český výrobek
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1890 SYN Infinity WHITE - pouze na poptávku D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

10 692 Kč 10 823 Kč 10 866 Kč 11 020 Kč 11 237 Kč 11 796 Kč
9720 9839 9878 10 018 Kč 10 215 Kč 10 724 Kč

hmotnost: 109-123
objem: 64
kusy v kartonu: 1 49,5

podhlavník - PDH 661 výška sedáku: 43-54
aluminiová leštěná báze - ALU 594 1,1 bm

1890 SYN Infinity - pouze na poptávku D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

9 085 Kč 9 216 Kč 9 259 Kč 9 413 Kč 9 629 Kč 10 189 Kč
8259 8378 8417 8 557 Kč 8 754 Kč 9 263 Kč

hmotnost: 99-112,5
objem: 64
kusy v kartonu: 1 49,5

podhlavník - PDH 661 výška sedáku: 43-54
aluminiová leštěná báze - ALU 594 1,1 bm

1890 SYN Infinity NET WHITE - pouze na poptávku D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

10 287 Kč 10 418 Kč 10 461 Kč 10 615 Kč 10 832 Kč 11 392 Kč

9352 9471 9510 9 650 Kč 9 847 Kč 10 356 Kč

hmotnost: 97-117,5
objem: 64
kusy v kartonu: 1 49,5

aluminiová leštěná báze - ALU 594 výška sedáku: 43-55

1890 SYN Infinity NET - pouze na poptávku D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

8 681 Kč 8 812 Kč 8 855 Kč 9 009 Kč 9 226 Kč 9 786 Kč
7892 8011 8050 8 190 Kč 8 387 Kč 8 896 Kč

hmotnost: 97-117,5
objem: 64
kusy v kartonu: 1 49,5

výška sedáku: 43-55
aluminiová leštěná báze - ALU 594 0,75 bm

1890 SYN Infinity PERF WHITE - pouze na poptávku D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

9 209 Kč 9 340 Kč 9 383 Kč 9 537 Kč 9 754 Kč 10 314 Kč

8372 8491 8530 8 670 Kč 8 867 Kč 9 376 Kč

hmotnost: 98-117
objem: 64
kusy v kartonu: 1 49,5

čalouněný opěrák - UPH 380 výška sedáku: 43-54
aluminiová leštěná báze - ALU 594 0,75 bm

1890 SYN Infinity PERF - pouze na poptávku D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

7 597 Kč 7 728 Kč 7 770 Kč 7 924 Kč 8 141 Kč 8 701 Kč

6906 7025 7064 7 204 Kč 7 401 Kč 7 910 Kč

hmotnost: 98-117
objem: 64
kusy v kartonu: 1 49,5

čalouněný opěrák - UPH 380 výška sedáku: 43-54
aluminiová leštěná báze - ALU 594 0,75 bm

moderní kancelářská židle, synchronní mechanismus s několikanásobnou 
aretací a ergonomickým nastavením síly protiváhy, hloubkově 
nastavitelná bederní opěrka, moderní pyramidová báze, čalounění ze 
studené pěny, tzv. moulded foam, područky s nastavením výšky a úhlu, 
mechanismus pro nastavení hloubky sedáku, volitelný podhlavník - PDH, 
kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy, nosnost 130 kg, záruka 60 
měsíců, český výrobek

moderní kancelářská židle s bílým plastem a síťovinou, čalouněný sedák, 
synchronní mechanismus s několikanásobnou aretací a ergonomickým 
nastavením síly protiváhy, výškově nastavitelná bederní opěrka, moderní 
pyramidová báze, čalounění ze studené pěny, tzv. moulded foam, područky 
s nastavením výšky a úhlu, mechanismus pro nastavení hloubky sedáku, 
kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy, nosnost 130 kg, záruka 60 
měsíců, český výrobek

moderní kancelářská židle se síťovinou, čalouněný sedák, synchronní 
mechanismus s několikanásobnou aretací a ergonomickým nastavením síly 
protiváhy, výškově nastavitelná bederní opěrka, moderní pyramidová 
báze, čalounění ze studené pěny, tzv. moulded foam, područky s 
nastavením výšky a úhlu, mechanismus pro nastavení hloubky sedáku, 
kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy, nosnost 130 kg, záruka 60 
měsíců, český výrobek

moderní kancelářská židle s bílým plastem a perforovaným opěrákem, 
čalouněný sedák, synchronní mechanismus s několikanásobnou aretací a 
ergonomickým nastavením síly protiváhy, výškově nastavitelný opěrák 
systémem up-down, moderní pyramidová báze, čalounění ze studené pěny, 
tzv. moulded foam, volitelný čaloun na opěráku - UPH, područky s 
nastavením výšky a úhlu, mechanismus pro nastavení hloubky sedáku, 
kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy, nosnost 130 kg, záruka 60 
měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d h l a v n í k u ,   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
17,06 kg

653 Kč

16,3 kg celková výška:

spotřeba látky, š.140

spotřeba látky, š.140

šířka:0,188 m3

St
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s

c e n a   b e z   p o d h l a v n í k u ,   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
18,78 kg celková výška s PDH:
0,188 m3 šířka:

hloubka sedáku:
727 Kč
653 Kč

moderní kancelářská židle s bílým plastem, synchronní mechanismus s 
několikanásobnou aretací a ergonomickým nastavením síly protiváhy, 
hloubkově nastavitelná bederní opěrka, moderní pyramidová báze, 
čalounění ze studené pěny, tzv. moulded foam, područky s nastavením 
výšky a úhlu, mechanismus pro nastavení hloubky sedáku, volitelný 
podhlavník - PDH, kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy, nosnost 
130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

spotřeba látky, š.140

St
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s

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm

celková výška:
0,188 m3 šířka:

hloubka sedáku:
727 Kč

St
ud
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s

hloubka sedáku:
653 Kč

St
ud
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c e n a  v č e t n ě   p o d r u č e k

0,188 m3 šířka:
hloubka sedáku:

karton rozměry židle v cm
16,48 kg celková výška:

418 Kč
653 Kč spotřeba látky, š.140

St
ud
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šířka:

c e n a    v č e t n ě   p o d r u č e k

karton

418 Kč

rozměry židle v cm
16,48 kg celková výška:
0,188 m3

hloubka sedáku:

spotřeba látky, š.140

moderní kancelářská židle s perforovaným opěrákem, čalouněný sedák, 
synchronní mechanismus s několikanásobnou aretací a ergonomickým 
nastavením síly protiváhy, výškově nastavitelný opěrák systémem up-
down, moderní pyramidová báze, čalounění ze studené pěny, tzv. moulded 
foam, volitelný čaloun na opěráku - UPH, područky s nastavením výšky a 
úhlu, mechanismus pro nastavení hloubky sedáku, kolečka s průměrem 60 
mm pro měkké podlahy, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

653 Kč
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c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
16,3 kg celková výška:
0,188 m3 šířka:

hloubka sedáku:

653 Kč
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1870 SYN Motion ALU PDH D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

7 858 Kč 7 989 Kč 8 032 Kč 8 186 Kč 8 403 Kč 8 963 Kč
7144 7263 7302 7 442 Kč 7 639 Kč 8 148 Kč

hmotnost: 119-135
objem: 66
kusy v kartonu: 1 42-48

výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 výška sedáku: 44-54
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 C 3D 1322 1,1 bm

příplatek za mechanismus AABW+SL 790

1870 SYN Motion ALU D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 678 Kč 6 809 Kč 6 852 Kč 7 006 Kč 7 223 Kč 7 783 Kč
6071 6190 6229 6 369 Kč 6 566 Kč 7 075 Kč

hmotnost: 100-116
objem: 66
kusy v kartonu: 1 42-48

výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 výška sedáku: 44-54
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 C 3D 1322 0,85 bm

příplatek za mechanismus AABW+SL 665

1870 SYN Motion PDH D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

7 380 Kč 7 511 Kč 7 554 Kč 7 708 Kč 7 924 Kč 8 484 Kč
6709 6828 6867 7 007 Kč 7 204 Kč 7 713 Kč

hmotnost: 118-134
objem: 66
kusy v kartonu: 1 42-48

výškově nastavitelné područky AR 08 814 výška sedáku: 43-51
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 3D 1273 1,1 bm

příplatek za mechanismus AABW+SL 665

1870 SYN Motion D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 199 Kč 6 329 Kč 6 372 Kč 6 526 Kč 6 743 Kč 7 303 Kč
5635 5754 5793 5 933 Kč 6 130 Kč 6 639 Kč

hmotnost: 99-115
objem: 66
kusy v kartonu: 1 42-48

výškově nastavitelné područky AR 08 814 výška sedáku: 43-51
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 3D 1273 0,85 bm

příplatek za mechanismus AABW+SL 665

1875 SYN Motion ALU D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 568 Kč 6 699 Kč 6 742 Kč 6 896 Kč 7 113 Kč 7 673 Kč
5971 6090 6129 6 269 Kč 6 466 Kč 6 975 Kč

hmotnost: 100-116
objem: 66
kusy v kartonu: 1 42-48

výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 výška sedáku: 44-54
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 C 3D 1322 0,85 bm

příplatek za mechanismus AABW+SL 665

1875 SYN Motion D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 089 Kč 6 219 Kč 6 262 Kč 6 416 Kč 6 633 Kč 7 193 Kč

5535 5654 5693 5 833 Kč 6 030 Kč 6 539 Kč

hmotnost: 99-115
objem: 66
kusy v kartonu: 1 42-48

výškově nastavitelné područky AR 08 814 výška sedáku: 43-51
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 3D 1273 0,85 bm

příplatek za mechanismus AABW+SL 665
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moderní kancelářská židle, středně vysoký ergonomicky tvarovaný opěrák s 
výraznou bederní oporou, výškově nastavitelný systémem up-down, pěna 
čalounu třídy H 4050, synchronní mechanismus s čtyřnásobnou aretací a 
nastavením síly protiváhy, nastavení hloubky sedáku SL, kolečka s 
průměrem 60 mm pro měkké podlahy, ALU - leštěná aluminiová báze, 
volitelné područky, nosnost: 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

karton rozměry židle v cm
19,3 kg celková výška:

0,177 m3 šířka:
hloubka sedáku:

949 Kč
1 454 Kč spotřeba látky, š.140

bez příplatku

St
ud

io
 P

lu
s

moderní kancelářská židle, ergonomicky tvarovaný opěrák s výraznou 
bederní oporou, výškově nastavitelný systémem up-down, pěna čalounu 
třídy H 4050, synchronní mechanismus s čtyřnásobnou aretací a nastavením 
síly protiváhy, nastavení hloubky sedáku SL, kolečka s průměrem 60 mm pro 
měkké podlahy, moderní plastová báze, volitelné područky, nosnost: 130 kg, 
záruka 60 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

karton

hloubka sedáku:

rozměry židle v cm
19 kg celková výška:

0,177 m3 šířka:

895 Kč
1 400 Kč spotřeba látky, š.140

bez příplatku

19,3 kg celková výška:
šířka:

celková výška:

0,177 m3

hloubka sedáku:
949 Kč

1 454 Kč

0,177 m3 šířka:
hloubka sedáku:

949 Kč
spotřeba látky, š.140

St
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1 454 Kč
bez příplatku
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moderní kancelářská židle, ergonomicky tvarovaný opěrák s výraznou 
bederní oporou, výškově nastavitelný systémem up-down, pěna čalounu 
třídy H 4050, synchronní mechanismus s čtyřnásobnou aretací a nastavením 
síly protiváhy, nastavení hloubky sedáku SL, kolečka s průměrem 60 mm pro 
měkké podlahy, ALU - leštěná aluminiová báze, volitelné područky, nosnost: 
130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

karton rozměry židle v cm

moderní kancelářská židle s výšk. a úhlově nastav. podhlavníkem (PDH), 
ergonomicky tvarovaný opěrák s výraznou bederní oporou, výškově 
nastavitelný systémem up-down, pěna čalounu třídy H 4050, synchronní 
mechanismus s čtyřnásobnou aretací a nastavením síly protiváhy, nastavení 
hloubky sedáku SL, kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy, ALU - 
leštěná aluminiová báze, volitelné područky, nosnost: 130 kg, záruka 60 
měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
19,94 kg celková výška:

bez příplatku

spotřeba látky, š.140
bez příplatku
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moderní kancelářská židle s výšk. a úhlově nastav. podhlavníkem (PDH), 
ergonomicky tvarovaný opěrák s výraznou bederní oporou, výškově 
nastavitelný systémem up-down, pěna čalounu třídy H 4050, synchronní 
mechanismus s čtyřnásobnou aretací a bočním nastavením síly protiváhy, 
nastavení hloubky sedáku SL,kolečka s průměrem 60 mm pro měkké 
podlahy, moderní plastová báze, volitelné područky, nosnost: 130 kg, záruka 
60 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
19,66 kg
0,177 m3 šířka:

hloubka sedáku:
895 Kč

1 400 Kč spotřeba látky, š.140

St
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moderní kancelářská židle, středně vysoký ergonomicky tvarovaný opěrák s 
výraznou bederní oporou, výškově nastavitelný systémem up-down, pěna 
čalounu třídy H 4050, synchronní mechanismus s čtyřnásobnou aretací a 
nastavením síly protiváhy, nastavení hloubky sedáku SL, kolečka s 
průměrem 60 mm pro měkké podlahy, moderní plastová báze, volitelné 
područky, nosnost: 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

karton rozměry židle v cm
19 kg celková výška:

0,177 m3 šířka:
hloubka sedáku:

895 Kč
1 400 Kč spotřeba látky, š.140

bez příplatku
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1875/S Motion D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

5 673 Kč 5 804 Kč 5 847 Kč 6 001 Kč 6 217 Kč 6 777 Kč
5157 5276 5315 5 455 Kč 5 652 Kč 6 161 Kč

hmotnost: 95
objem: 62
kusy v kartonu: 1 48,5

0,85 bm výška sedáku: 46

1850 SYN Omnia ALU PDH D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

7 656 Kč 7 787 Kč 7 830 Kč 7 984 Kč 8 201 Kč 8 760 Kč

6960 7079 7118 7 258 Kč 7 455 Kč 7 964 Kč

hmotnost: 127 - 137
příplatek za mechanismus SL 277 Kč 49

plastové ramínko 200 Kč 45
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 C 3D 1 322 Kč výška sedáku: 46 - 56

výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 Kč 0,8 bm
přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL* 1 978 Kč

příplatek za mechanismus AABW+SL 735 Kč

1850 SYN Omnia ALU D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 477 Kč 6 608 Kč 6 651 Kč 6 805 Kč 7 021 Kč 7 581 Kč
5888 6007 6046 6 186 Kč 6 383 Kč 6 892 Kč

hmotnost: 108-118
příplatek za mechanismus SL 277 Kč 49

plastové ramínko 163 Kč 45
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 C 3D 1 322 Kč výška sedáku: 46 - 56

výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 Kč 0,8 bm
přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL* 1 978 Kč

příplatek za mechanismus AABW+SL 735 Kč

1850 SYN Omnia PDH D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

7 204 Kč 7 335 Kč 7 378 Kč 7 532 Kč 7 748 Kč 8 308 Kč

6549 6668 6707 6 847 Kč 7 044 Kč 7 553 Kč

hmotnost: 127 - 135
příplatek za mechanismus SL 277 Kč 49

plastové ramínko 200 Kč 45
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 3D 1 273 Kč výška sedáku: 46 - 54

výškově nastavitelné područky AR 40 814 Kč spotřeba látky, š.140 0,8 bm
přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL* 1 978 Kč

příplatek za mechanismus AABW+SL 735 Kč

1850 SYN Omnia D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 027 Kč 6 158 Kč 6 201 Kč 6 355 Kč 6 571 Kč 7 131 Kč
5479 5598 5637 5 777 Kč 5 974 Kč 6 483 Kč

hmotnost: 108-116
příplatek za mechanismus SL 277 Kč 49

plastové ramínko 163 Kč 45
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 3D 1 273 Kč výška sedáku: 46 - 54

výškově nastavitelné područky AR 40 814 Kč spotřeba látky, š.140 0,8 bm
přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL* 1 978 Kč

příplatek za mechanismus AABW+SL 735 Kč
* TL mechanismus nelze kombinovat s područkami AR 08 3D a AR 08 C 3D.
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c e n a   b e z   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

rozměry židle v cm

kancelářská židle s výšk. a úhlově nastav. podhlavníkem - PDH, opěrák se 
síťovinou a výškově nastav. bederní výztuhou, nastavení výšky opěráku s 
uzamykáním, na sedáku použita studená pěna, synchronní mech. s pětinásobnou 
aretací a nastavením síly protiváhy, plastová báze, kolečka s průměrem 60 mm 
pro měkké podlahy, možnost mech. SL k nastav.hloubky sedáku, možnost 
mechanismu TL, možnost doplnění ramínka na oděv, volitelné područky, nosnost 
130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

celková výška:
305 Kč

2 176 Kč

1 400 Kč

šířka:

809 Kč

895 Kč

809 Kč
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celková výška:

2 176 Kč

kancelářská židle, opěrák se síťovinou a výškově nastavitelnou bederní 
výztuhou, nastavení výšky opěráku s  uzamykáním, na sedáku použita studená 
pěna, synchronní mech. s pětinásobnou aretací, možností plynulé proměny úhlu 
sedáku a opěráku, plastová báze, kolečka s průměrem 60 mm pro měkké 
podlahy,  možnost mechanismu SL k nastavení hloubky sedáku, možnost 
mechanismu TL, volitelné područky, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český 
výrobek

305 Kč
nelze

1 400 Kč
hloubka sedáku:

15,6 kg
šířka:

karton rozměry židle v cm
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kancelářská židle, opěrák se síťovinou a výškově nastavitelnou bederní 
výztuhou, nastavení výšky opěráku s  uzamykáním, na sedáku použita studená 
pěna, synchronní mech. s pětinásobnou aretací, možností plynulé proměny úhlu 
sedáku a opěráku, alum. leštěná báze, kolečka s průměrem 60 mm pro měkké 
podlahy,  možnost mechanismu SL k nastavení hloubky sedáku, možnost 
mechanismu TL, volitelné područky, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český 
výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

karton

2 176 Kč

rozměry židle v cm

1 454 Kč
949 Kč

305 Kč
15 kg celková výška:

nelze hloubka sedáku:
šířka:

celková výška:

hloubka sedáku:

hloubka sedáku:
spotřeba látky, š.140

celková výška:
karton

2 176 Kč

305 Kč

809 Kč

c e n a   b e z   p o d r u č e k

15,6 kg
šířka:

220 Kč

karton
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jednací čalouněná židle včetně područek s měkkou dotykovou plochou, čalounění 
z kvalitní pěny, ocelový chromovaný rám ližinového typu, středně vysoký 
opěrák, nosnost 120 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
12,4 kg
0,5 m3 šířka:

kancelářská židle s výšk. a úhlově nastav. podhlavníkem - PDH, opěrák se 
síťovinou a výškově nastav. bederní výztuhou, nastavení výšky opěráku s 
uzamykáním, na sedáku použita studená pěna, synchronní mech. s pětinásobnou 
aretací a nastavením síly protiváhy, ALU - alum. leštěná báze, kolečka s 
průměrem 60 mm pro měkké podlahy, možnost mech. SL k nastav.hloubky 
sedáku, možnost mechanismu TL a AABW SL, možnost doplnění ramínka na oděv, 
volitelné područky, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

220 Kč
1 454 Kč

rozměry židle v cm

hloubka sedáku:

895 Kč

809 Kč

spotřeba látky, š.140

949 Kč spotřeba látky, š.140

15,6 kg
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Ceník platný od 19.04. 2022 - STK bez DPH.xlsx strana 12

1850 SYN Omnia ALU PDH WHITE D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

10 395 Kč 10 526 Kč 10 569 Kč 10 723 Kč 10 940 Kč 11 499 Kč

9450 9569 9608 9 748 Kč 9 945 Kč 10 454 Kč

hmotnost:
objem:

plastové ramínko bílé 283 Kč
do výšky a do šířky nastavitlené područky bílé 735 Kč výška sedáku:

příplatek za mechanismus AABW+SL 735 Kč spotřeba látky, š.140 0,8 bm
přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL 1 978 Kč

1850 SYN Omnia PDH WHITE D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

10 585 Kč 10 716 Kč 10 759 Kč 10 913 Kč 11 130 Kč 11 690 Kč

9623 9742 9781 9 921 Kč 10 118 Kč 10 627 Kč

hmotnost:
objem:

plastové ramínko bílé 283 Kč
do výšky a do šířky nastavitlené područky bílé výška sedáku:

příplatek za mechanismus AABW+SL 735 Kč spotřeba látky, š.140 0,8 bm
přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL 1 978 Kč

1850 SYN Omnia ALU WHITE D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

9 763 Kč 9 893 Kč 9 936 Kč 10 090 Kč 10 307 Kč 10 867 Kč

8875 8994 9033 9 173 Kč 9 370 Kč 9 879 Kč

hmotnost:
objem:

plastové ramínko bílé

do výšky a do šířky nastavitlené područky bílé výška sedáku:
příplatek za mechanismus AABW+SL 735 Kč spotřeba látky, š.140 0,8 bm

přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL 1 978 Kč

1850 SYN Omnia WHITE D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

9 953 Kč 10 084 Kč 10 127 Kč 10 281 Kč 10 497 Kč 11 057 Kč

9048 9167 9206 9 346 Kč 9 543 Kč 10 052 Kč

hmotnost:
objem:

plastové ramínko bílé

do výšky a do šířky nastavitlené područky bílé výška sedáku:
příplatek za mechanismus AABW+SL 735 Kč spotřeba látky, š.140 0,8 bm

přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL 1 978 Kč

1850/S Omnia D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 653 Kč 6 784 Kč 6 827 Kč 6 981 Kč 7 197 Kč 7 757 Kč

6048 6167 6206 6 346 Kč 6 543 Kč 7 052 Kč

hmotnost: 109
objem: 61
kusy v kartonu: 1 45

0,8 bm výška sedáku: 46

šířka:

šířka:
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c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

14,9 kg celková výška:

809 Kč

rozměry židle v cm

hloubka sedáku:

hloubka sedáku:
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jednací čalouněná židle, opěrák se síťovinou a výškově nastavitelnou 
bederní výztuhou, nastavení výšky opěráku s  uzamykáním, područky s 
měkkou dotykovou plochou, na sedáku použita studená pěna, ocelový 
chromovaný rám ližinového typu, vysoký opěrák, nosnost 120 kg, 
záruka 60 měsíců, český výrobek karton

v ceně
809 Kč

0,176 m3

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
14,8 kg celková výška:

2 176 Kč

hloubka sedáku:
spotřeba látky, š.140

v ceně
809 Kč

2 176 Kč

rozměry židle v cm
12,64 kg celková výška:

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

0,5 m3 šířka:

nelze
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c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
15,4 kg celková výška:

šířka:
hloubka sedáku:

v ceně
809 Kč

2 176 Kč

0,176 m3

kancelářská židle s výšk. a úhlově nastav. podhlavníkem - PDH, bílé 
plasty, opěrák s bílou síťovinou a výškově nastav. bederní výztuhou, 
nastavení výšky opěráku s uzamykáním, na sedáku použita studená 
pěna, synchronní mech. s pětinásobnou aretací a nastavením síly 
protiváhy, ALU - alum. leštěná báze, kolečka s průměrem 60 mm pro 
měkké podlahy, volitelné ramínko na oděv, područky s měkkou 
dotykovou plochou nastavitelné na výšku a do šířky, nosnost 130 kg, 
záruka 60 měsíců, český výrobek

311 Kč

hloubka sedáku:
v ceně

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
15,3 kg

šířka:
celková výška:

0,176 m3

kancelářská židle s výšk. a úhlově nastav. podhlavníkem - PDH, bílé 
plasty, opěrák s bílou síťovinou a výškově nastav. bederní výztuhou, 
nastavení výšky opěráku s uzamykáním, na sedáku použita studená 
pěna, synchronní mech. s pětinásobnou aretací a nastavením síly 
protiváhy, bílá plastová báze, kolečka s průměrem 60 mm pro měkké 
podlahy, volitelné ramínko na oděv, područky s měkkou dotykovou 
plochou nastavitelné na výšku a do šířky, nosnost 130 kg, záruka 60 
měsíců, český výrobek

311 Kč

kancelářská židle, bílé plasty, opěrák s bílou síťovinou a výškově 
nastav. bederní výztuhou, nastavení výšky opěráku s uzamykáním, na 
sedáku použita studená pěna, synchronní mech. s pětinásobnou aretací 
a nastavením síly protiváhy, ALU - alum. leštěná báze, kolečka s 
průměrem 60 mm pro měkké podlahy, područky s měkkou dotykovou 
plochou nastavitelné na výšku a do šířky, nosnost 130 kg, záruka 60 
měsíců, český výrobek

kancelářská židle, bílé plasty, opěrák s bílou síťovinou a výškově 
nastav. bederní výztuhou, nastavení výšky opěráku s uzamykáním, na 
sedáku použita studená pěna, synchronní mech. s pětinásobnou aretací 
a nastavením síly protiváhy, bílá plastová báze, kolečka s průměrem 60 
mm pro měkké podlahy, područky s měkkou dotykovou plochou 
nastavitelné na výšku a do šířky, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, 
český výrobek

nelze

2 176 Kč

karton

0,176 m3
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5030 Nella ALU PDH BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

7 461 Kč 7 504 Kč 7 715 Kč 7 885 Kč 11 602 Kč
6664 6783 6822 7 014 Kč 7 168 Kč 10 547 Kč

hmotnost: 123-135
objem: 68

příplatek za mechanismus SL 277 Kč 50
výškově nastavitelné područky AR 08 C 814 Kč výška sedáku: 45-57

prostorově nastavitelné područky AR 12 (4 funkce) 1 175 Kč 2,2 bm

5030 Nella PDH BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 808 Kč 6 851 Kč 7 062 Kč 7 231 Kč 10 948 Kč

6070 6189 6228 6 420 Kč 6 574 Kč 9 953 Kč

hmotnost: 123-135
objem: 68

příplatek za mechanismus SL 277 Kč 50
výškově nastavitelné područky AR 08 814 Kč výška sedáku: 45-57

prostorově nastavitelné područky AR 12 (4 funkce) 1 175 Kč 2,2 bm

1580 SYN Gala ALU D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

5 894 Kč 6 025 Kč 6 068 Kč 6 222 Kč 6 438 Kč 6 998 Kč

5358 5477 5516 5 656 Kč 5 853 Kč 6 362 Kč

hmotnost: 105,5-125
přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL 1 978 Kč 63

výškově a úhlově nastavitelný podhlavník - PDH 988 46
příplatek za mechanismus SL 277 výška sedáku: 46,5-57,5

vzduchový bederní polštář: LAS - lumbar air support 888 0,75 bm
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 C 3D 1322

výškově nastavitelné područky AR 08 C 863

735

1580 SYN Gala PLUS D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

5 240 Kč 5 371 Kč 5 414 Kč 5 568 Kč 5 785 Kč 6 345 Kč

4764 4883 4922 5 062 Kč 5 259 Kč 5 768 Kč

hmotnost: 96,5-116
přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL 1 978 Kč 63

výškově a úhlově nastavitelný podhlavník - PDH 988 46-52
příplatek za mechanismus SL 277 výška sedáku: 43-55 cm

vzduchový bederní polštář: LAS - lumbar air support 888 0,75 bm
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 3D 1273

výškově nastavitelné područky AR 08 814
735

1580 SYN Gala D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

4 762 Kč 4 893 Kč 4 936 Kč 5 090 Kč 5 306 Kč 5 866 Kč

4329 4448 4487 4 627 Kč 4 824 Kč 5 333 Kč

hmotnost: 101-122
přípl. za mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL 1 978 Kč 63

výškově a úhlově nastavitelný podhlavník - PDH 988 45
příplatek za mechanismus SL 277 výška sedáku: 47-59

vzduchový bederní polštář: LAS - lumbar air support 888 0,75 bm
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 3D 1273

výškově nastavitelné područky AR 08 814
* TL mechanismus nelze kombinovat s područkami AR 08 3D a AR 08 C 3D. 735
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spotřeba látky, š.140

hloubka sedáku (SL):
šířka:

1 400 Kč

1 087 Kč

977 Kč
305 Kč

základní synchronní mechanismus, několikanásobná aretace, nastavení síly 
protiváhy, výškové nastavení opěráku mechanismem up-down, moderní 
pyramidová báze, čalounění ze studené pěny, tzv. moulded foam, možnost 
mechanismu SL k nastavení hloubky sedáku, možnost mechanismu s 
nastavením úhlu a hloubky sedáku TL, dále bederní regulovatelné opěrky LAS, 
volitelné područky, kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy, nosnost 
130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

2 176 Kč

895 Kč

karton

c e n a   b e z   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

rozměry židle v cm

příplatek za mechanismus 
AABW+SL
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895 Kč
1 400 Kč

karton

základní synchronní mechanismus, několikanásobná aretace, nastavení síly 
protiváhy, výškové nastavení opěráku mechanismem up-down, tradiční 
plastová báze, čalounění ze studené pěny, tzv. moulded foam, možnost 
mechanismu SL k nastavení hloubky sedáku, možnost mechanismu s 
nastavením úhlu a hloubky sedáku TL, dále bederní regulovatelné opěrky LAS, 
volitelné područky, kolečka Ø 50 mm pro měkké podlahy, nosnost 130 kg, 
záruka 60 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

977 Kč

šířka:
hloubka sedáku:

305 Kč
1 087 Kč

14,8 kg celková výška:
rozměry židle v cm

2 176 Kč

St
ud

io
 P

lu
s

hloubka sedáku:

1 454 Kč

c e n a   b e z   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

17,3 kg (vč. SL) celková výška:
šířka:

305 Kč
1 087 Kč

977 Kč

karton

základní synchronní mechanismus, několikanásobná aretace, nastavení síly 
protiváhy, výškové nastavení opěráku mechanismem up-down, aluminiová 
leštěná báze, čalounění ze studené pěny, tzv. moulded foam, možnost 
mechanismu SL k nastavení hloubky sedáku, možnost mechanismu s 
nastavením úhlu a hloubky sedáku TL, dále bederní regulovatelné opěrky LAS, 
volitelné područky, kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy, nosnost 
130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

rozměry židle v cm

příplatek za mechanismus 
AABW+SL 809 Kč           

809 Kč           

spotřeba látky, š.140

15,4 kg celková výška:

2 176 Kč

949 Kč

spotřeba látky, š.140

0,458 m3

St
ud

io
 P

lu
s

kancelářská židle s podhlavníkem, výrazné boční vedení trupu s bederní 
oporou, celočalouněný opěrák, synchronní mech. s pětinásobnou aretací a 
nastavením síly protiváhy, ALU - alum. leštěná báze, kolečka s průměrem 60 
mm pro měkké podlahy, volitelné područky, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, 
český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
16,8 kg celková výška:

šířka:
305 Kč hloubka sedáku:
895 Kč

1 293 Kč spotřeba látky, š.140

0,458 m3

příplatek za mechanismus 
AABW+SL 809 Kč           

St
ud

io
 P

lu
s

kancelářská židle s podhlavníkem, výrazné boční vedení trupu s bederní 
oporou, celočalouněný opěrák, synchronní mech. s pětinásobnou aretací a 
nastavením síly protiváhy, plastová báze, kolečka s průměrem 60 mm pro 
měkké podlahy, volitelné područky, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český 
výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
16,7 kg celková výška:

šířka:
305 Kč hloubka sedáku:
895 Kč

1 293 Kč spotřeba látky, š.140
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1580/S Gala D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

4 579 Kč 4 710 Kč 4 753 Kč 4 907 Kč 5 124 Kč 5 684 Kč

4163 4282 4321 4 461 Kč 4 658 Kč 5 167 Kč

hmotnost: 95
objem: 60,5
kusy v kartonu: 1 45

215 výška sedáku: 47
846 0,75 bm

1580 SYN Gala NET (GREY) ALU D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

5 264 Kč 5 394 Kč 5 437 Kč 5 591 Kč 5 808 Kč 6 368 Kč
4785 4904 4943 5 083 Kč 5 280 Kč 5 789 Kč

hmotnost: 98-107,5
objem: 62

výškově nastavitelný podhlavník - PDH 495 46,5
mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL 1616 výška sedáku: 44,5-53

příplatek za mechanismus SL 277 0,75 bm
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 C 3D 1322

výškově nastavitelné područky AR 08 C 863

1580 SYN Gala NET (GREY) D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

4 610 Kč 4 741 Kč 4 784 Kč 4 938 Kč 5 155 Kč 5 715 Kč
4191 4310 4349 4 489 Kč 4 686 Kč 5 195 Kč

hmotnost: 98-107,5
objem: 62

výškově nastavitelný podhlavník - PDH 495 46,5
mech. nastav. úhlu a hloubky sedáku - TL 1616 výška sedáku: 44,5-53

příplatek za mechanismus SL 277 0,75 bm
prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 3D 1273

výškově nastavitelné područky AR 08 814

1880 SYN ARMIN ALU PDH BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

7 389 Kč 7 432 Kč 7 586 Kč 7 802 Kč 8 362 Kč

6598 6717 6756 6 896 Kč 7 093 Kč 7 602 Kč

hmotnost: 111-123
objem: 66

příplatek za mechanismus AABW+SL 735 Kč 46
vzduchový bederní polštář: LAS - lumbar air support 888 Kč výška sedáku: 46-56

výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 Kč 0,8 bm

1880 SYN ARMIN ALU BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 257 Kč 6 300 Kč 6 454 Kč 6 670 Kč 7 230 Kč

5569 5688 5727 5 867 Kč 6 064 Kč 6 573 Kč

hmotnost: 102-112
objem: 66

příplatek za mechanismus AABW+SL 735 Kč 46
vzduchový bederní polštář: LAS - lumbar air support 888 Kč výška sedáku: 46-56

výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 Kč 0,8 bm

St
ud

io
 P

lu
s

karton

c e n a   b e z   p o d r u č e kmoderní kancelářská židle s výškově a úhlově nastavitelným 
podhlavníkem - PDH, nastavení výšky opěráku s mechanickým 
uzamykáním, prošívané čalounění, nový pohodlnější sedák z vrstvené 
PU pěny, na opěráku použita studená pěna, synchronní mechanismus s 
pětinásobnou aretací a nastavením síly protiváhy, ALU - aluminiová 
leštěná báze, kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy, 
mechanismus SL k nastavení hloubky sedáku, volitelné područky, 
nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

rozměry židle v cm

hloubka sedáku:

949 Kč spotřeba látky, š.140

809 Kč

19,7 kg celková výška:
šířka:

977 Kč

0,176 m3

St
ud

io
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s

c e n a   b e z   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

karton rozměry židle v cm
18,8 kg celková výška:

809 Kč hloubka sedáku:
977 Kč
949 Kč spotřeba látky, š.140

šířka:

moderní kancelářská židle, nastavení výšky opěráku s mechanickým 
uzamykáním, prošívané čalounění, nový pohodlnější sedák z vrstvené 
PU pěny, na opěráku použita studená pěna, synchronní mechanismus s 
pětinásobnou aretací a nastavením síly protiváhy, ALU - aluminiová 
leštěná báze, kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy, 
mechanismus SL k nastavení hloubky sedáku, volitelné područky, 
nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

0,176 m3

St
ud

io
 P

lu
s

c e n a   b e z   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

karton rozměry židle v cm
14,8 kg celková výška:

0,188 m3 šířka:

pracovní židle s černou nebo šedou síťovinou GREY na opěráku, 
čalouněný, prošívaný sedák, základní synchronní mechanismus, 
několikanásobná aretace, nastavení síly protiváhy, aluminiová leštěná 
báze, kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy, možnost 
mechanismu SL k nastavení hloubky sedáku, bederní výztuha, volitelné 
područky, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

spotřeba látky, š.140

545 Kč

949 Kč

hloubka sedáku:

305 Kč
nelze

305 Kč

St
ud

io
 P
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s

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
12,6 kg celková výška:

šířka:
hloubka sedáku:

0,328 m3

spotřeba látky, š.140

jednací čalouněná židle včetně područek s měkkou dotykovou plochou, 
čalounění z kvalitní pěny, ocelový chromovaný rám ližinového typu, 
středně vysoký opěrák, nosnost 120 kg, záruka 60 měsíců, český 
výrobek

hloubka sedáku:

1 454 Kč

rozměry židle v cm
14,8 kg

šířka:St
ud

io
 P

lu
s karton

pracovní židle s černou nebo šedou síťovinou GREY na opěráku, 
čalouněný, prošívaný sedák, základní synchronní mechanismus, 
několikanásobná aretace, nastavení síly protiváhy, moderní 
pyramidová báze, možnost mechanismu SL k nastavení hloubky sedáku, 
volitelné područky, kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy, 
nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

nelze

1 400 Kč
895 Kč

c e n a   b e z   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

spotřeba látky, š.140

celková výška:
0,176 m3

545 Kč
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1880 SYN ARMIN PDH BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 710 Kč 6 753 Kč 6 907 Kč 7 124 Kč 7 684 Kč

5981 6100 6139 6 279 Kč 6 476 Kč 6 985 Kč

hmotnost: 110-117
objem: 66

příplatek za mechanismus AABW+SL 735 Kč 46
vzduchový bederní polštář: LAS - lumbar air support 888 Kč výška sedáku: 46-53

výškově nastavitelné područky AR 40 814 Kč 0,8 bm

1880 SYN ARMIN BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

5 578 Kč 5 621 Kč 5 775 Kč 5 992 Kč 6 552 Kč

4952 5071 5110 5 250 Kč 5 447 Kč 5 956 Kč

hmotnost: 101-108
objem: 66

příplatek za mechanismus AABW+SL 735 Kč 46
vzduchový bederní polštář: LAS - lumbar air support 888 Kč výška sedáku: 46-53

výškově nastavitelné područky AR 40 814 Kč 0,8 bm

Vision

7 680 Kč
7 680 Kč

hmotnost: 95-104,5
objem: 65,5

provedení: 44
IVORY/ NET WHITE - bílý plast/bílá síť 1 040 Kč výška sedáku: 41-50,5
BLACK/NET DARK GREY - černý plast/tmavě šedá síť 665 Kč

Grace Black pouze na poptávku

9 331 Kč

8 483 Kč

hmotnost: 97,5-109,5
objem: 66

provedení: černé plasty, černá síť, aluminiová báze 46
1 040 Kč výška sedáku: 42-54
665 Kč

Grace White pouze na poptávku

9 735 Kč

8 850 Kč

hmotnost: 97,5-109,5
objem: 66

provedení: bílé plasty, bílá síť, aluminiová báze 46
1 040 Kč výška sedáku: 42-54
665 Kč

1970 SYN Marilyn - pouze na poptávku D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

8 752 Kč 8 883 Kč 8 925 Kč 9 079 Kč 9 296 Kč 9 856 Kč

7956 8075 8114 8 254 Kč 8 451 Kč 8 960 Kč

hmotnost: 118-127,5
objem: 66,5
kusy v kartonu: 1 47

výška sedáku: 43-52,5

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton

St
ud
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s

0,213 m3

pracovní židle s vysokým opěrákem, prodloužený pro opření hlavy, černo-
bílá síťovina ERGO FLEX TM, čalouněný, prošívaný sedák, synchronní 
mechanismus  s nastavením síly protiváhy a několikanásobnou aretací, 
aluminiová leštěná báze, mechanismu SL (sliding) k nastavení hloubky 
sedáku,  výškově nastavitelné područky, kolečka s průměrem 60 mm pro 
měkké podlahy, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

St
ud

io
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s

moderně konstruovaná kancelářská židle s prodyšným sedákem a 
opěrákem, minimalistický design skrývá synchronní mechanismus novým 
a vzrušujícím způsobem - plně integrovaným do konstrukce, to umožňuje 
čisté linie a ultra lehký vzhled, kolečka s průměrem 60 mm pro měkké 
podlahy (koberec, lino), područky součástí konstrukce, nosnost 120 kg, 
záruka 60 měsíců

karton rozměry židle v cm
12,7 kg celková výška:
0,373 m3 šířka:

hloubka sedáku:

hloubka sedáku:

St
ud
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lu
s

kancelářská židle s nadčasovým designem, čisté linie a ultra lehký vzhled, 
vysoce kvalitní síťovina na sedáku a opěráku, židle zaručí nadstandardní 
pohodlí i při dlouhodobém používání, integrovaný houpací mechanismus, 
kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy (koberec, lino) s nízkým 
valivým odporem, područky součástí konstrukce, nosnost 120 kg, záruka 
60 měsíců, vyrobeno v EU karton rozměry židle v cm

9,9 kg celková výška:
0,202 m3 šířka:

hloubka sedáku:

0,176 m3

0,176 m3

St
ud

io
 P
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s

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton

šířka:

spotřeba látky, š.140
977 Kč

rozměry židle v cm
19,5 kg celková výška:

809 Kč hloubka sedáku:

895 Kč

moderní kancelářská židle s výškově a úhlově nastavitelným 
podhlavníkem - PDH, nastavení výšky opěráku s mechanickým 
uzamykáním, prošívané čalounění, nový pohodlnější sedák z vrstvené PU 
pěny, na opěráku použita studená pěna, synchronní mechanismus s 
pětinásobnou aretací a nastavením síly protiváhy, moderní plastová 
báze, kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy, mechanismu SL k 
nastavení hloubky sedáku, volitelné područky, nosnost 130 kg, záruka 60 
měsíců, český výrobek

St
ud

io
 P
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s

c e n a   b e z   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

karton rozměry židle v cm
18,6 kg celková výška:

šířka:
809 Kč hloubka sedáku:
977 Kč
895 Kč spotřeba látky, š.140

moderní kancelářská židle, nastavení výšky opěráku s mechanickým 
uzamykáním, prošívané čalounění, nový pohodlnější sedák z vrstvené PU 
pěny, na opěráku použita studená pěna, synchronní mechanismus s 
pětinásobnou aretací a nastavením síly protiváhy, moderní plastová  
báze, kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy, mechanismus SL k 
nastavení hloubky sedáku, volitelné područky, nosnost 130 kg, záruka 60 
měsíců, český výrobek

15,5 kg
šířka:
celková výška:

rozměry židle v cm

St
ud

io
 P

lu
s

kancelářská židle s nadčasovým designem, čisté linie a ultra lehký vzhled, 
vysoce kvalitní síťovina na sedáku a opěráku, židle zaručí nadstandardní 
pohodlí i při dlouhodobém používání, integrovaný houpací mechanismus, 
kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy (koberec, lino) s nízkým 
valivým odporem, područky součástí konstrukce, nosnost 120 kg, záruka 
60 měsíců, vyrobeno v EU karton rozměry židle v cm

9,9 kg celková výška:
0,202 m3 šířka:

hloubka sedáku:
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1975 SYN Marilyn - pouze na poptávku D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

8 383 Kč 8 514 Kč 8 557 Kč 8 711 Kč 8 928 Kč 9 488 Kč
7621 7740 7779 7 919 Kč 8 116 Kč 8 625 Kč

hmotnost: 99-108,5
objem: 66,5
kusy v kartonu: 1 47

výška sedáku: 43-52,5
750

1975/S Marilyn  - pouze na poptávku D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

4 793 Kč 4 924 Kč 4 967 Kč 5 121 Kč 5 337 Kč 5 897 Kč

4357 4476 4515 4 655 Kč 4 852 Kč 5 361 Kč

hmotnost: 99
objem: 50
kusy v kartonu: 1 45

výška sedáku: 45
750

1840 SYN Fusion ALU PERF - pouze na poptávku D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 222 Kč 6 353 Kč 6 395 Kč 6 549 Kč 6 766 Kč 7 326 Kč
5656 5775 5814 5 954 Kč 6 151 Kč 6 660 Kč

hmotnost: 112-122
objem: 64

příplatek za mechanismus SL 277 Kč 47
výškově nastavitelné područky AR 08 C 863 Kč výška sedáku: 44-55

prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 C 3D 1 322 Kč 0,8 bm

1840 SYN Fusion PERF - pouze na poptávku D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

4 767 Kč 4 898 Kč 4 941 Kč 5 095 Kč 5 312 Kč 5 872 Kč
4334 4453 4492 4 632 Kč 4 829 Kč 5 338 Kč

hmotnost: 112-122
objem: 64

příplatek za mechanismus SL 277 Kč 47
výškově nastavitelné područky AR 08 814 Kč výška sedáku: 44-55

prostorově nastavitelné 3D područky AR 08 3D 1 273 Kč 0,8 bm

Swing Cross pouze na poptávku BN SK, BO  T CU, IR, RA F, FH, P, W

4 348 Kč 4 391 Kč 4 545 Kč 4 762 Kč 5 322 Kč
3834 3953 3992 4 132 Kč 4 329 Kč 4 838 Kč

hmotnost: 73-83
objem: 66
kusy v kartonu: 1 40

čalouněné područky - BR UPH 979 výška sedáku: 36-46
chromované ocelové područky - BR 2069

Swing Wood pouze na poptávku BN SK, BO  T CU, IR, RA F, FH, P, W

4 348 Kč 4 391 Kč 4 545 Kč 4 762 Kč 5 322 Kč

3834 3953 3992 4 132 Kč 4 329 Kč 4 838 Kč

hmotnost: 84
objem: 44
kusy v kartonu: 1 40

čalouněné područky - BR UPH 979 výška sedáku: 48
chromované ocelové područky - BR 2069

již nelze

celková výška:
0,153 m3 šířka:

St
ud
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OV
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KA

karton rozměry židle v cm
7,9 kg (vč. BR UPH) celková výška:

0,245 m3 šířka:
hloubka sedáku:

2 276 Kč

celočalouněná konferenční židle na bukovém masívním rámu, pevná 
překližková kostra, volitelné čalouněné nebo chromované 
područky,nosnost 120 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

St
ud
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kancelářská židle s elegantním perforovaným opěrákem, výškově nastav. 
bederní výztuha, na sedáku použita studená pěna, synchronní mech. s 
pětinásobnou aretací a nastavením síly protiváhy, plastová báze a 
spojovací díl mezi sedákem a opěrákem (tzv. lama), kolečka s průměrem 
60 mm pro měkké podlahy, volitelné područky, nosnost 130 kg, záruka 
60 měsíců, český výrobek

305 Kč
0,188 m3

již nelze

1 454 Kč

St
ud

io
 P

lu
s

karton

celočalouněná konferenční židle na čtyřramenné aluminiové bázi, 
plynový píst, pevná překližková kostra, volitelné čalouněné nebo 
chromované područky, nosnost 120 kg, záruka 60 měsíců, český 
výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

2 276 Kč

hloubka sedáku:

rozměry židle v cm
9,04 kg (vč. BR UPH)

St
ud
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s

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
14,1 kg celková výška:

šířka:
hloubka sedáku:

895 Kč
1 400 Kč spotřeba látky, š.140

St
ud
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jednací židle se síťovinou na opěráku, černo-bílá síťovina ERGO FLEX TM, 
čalouněný, prošívaný sedák, ocelový chromovaný rám ližinového typu, 
bez možnosti doplnění područek, středně vysoký opěrák, nosnost 120 kg, 
záruka 60 měsíců, český výrobek

karton

0,525 m3

8,42 kg

St
ud
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pracovní židle sestředně vysokým opěrákem, černo-bílá síťovina ERGO 
FLEX TM, čalouněný, prošívaný sedák, synchronní mechanismus s 
nastavením síly protiváhy a několikanásobnou aretací, aluminiová 
leštěná báze, mechanismu SL (sliding) k nastavení hloubky sedáku,  
výškově nastavitelné područky, kolečka s průměrem 60 mm pro měkké 
podlahy, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

karton

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

rozměry židle v cm
15 kg celková výška:

0,213 m3 šířka:

hloubka sedáku:

hloubka sedáku:

rozměry židle v cm
celková výška:
šířka:

karton rozměry židle v cm
14,2 kg celková výška:
0,188 m3 šířka:

hloubka sedáku:
949 Kč

c e n a   b e z   p o d r u č e k

spotřeba látky, š.140

kancelářská židle s elegantním perforovaným opěrákem, výškově nastav. 
bederní výztuha, na sedáku použita studená pěna, synchronní mech. s 
pětinásobnou aretací a nastavením síly protiváhy, ALU - alum. leštěná 
báze a spojovací díl mezi sedákem a opěrákem (tzv. lama), kolečka s 
průměrem 60 mm pro měkké podlahy, volitelné područky, nosnost 130 
kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

305 Kč
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Swing Style pouze na poptávku BN SK, BO  T CU, IR, RA F, FH, P, W

5 588 Kč 5 631 Kč 5 785 Kč 6 002 Kč 6 562 Kč
4961 5080 5119 5 259 Kč 5 456 Kč 5 965 Kč

hmotnost: 83
objem: 55
kusy v kartonu: 1 40

čalouněné područky - BR UPH 800 výška sedáku: 47
chromované ocelové područky - BR 1690

Swing SG Wood

6 215 Kč

5 650 Kč

typ podnoží:      TORONTO                      PILO hmotnost: 95-120
objem: 51
kusy v kartonu: 1 40

výška sedáku: 56-81

Swing SG BN SK, BO  T CU, IR, RA F, FH, P, W

6 821 Kč 6 864 Kč 7 018 Kč 7 235 Kč 7 795 Kč

6082 6201 6240 6 380 Kč 6 577 Kč 7 086 Kč

typ podnoží:      TORONTO                      PILO hmotnost: 95-120
objem: 51
kusy v kartonu: 1 40

výška sedáku: 56-81

Pixel BR pouze na poptávku

2 175 Kč

1 977 Kč

hmotnost: 82
objem: 61,5
kusy v balení: 5 53

1 040 Kč výška sedáku: 46
665 Kč

Pixel pouze na poptávku

1 925 Kč

1 750 Kč

hmotnost: 82
objem: 54
kusy v balení: 5 53

1 040 Kč výška sedáku: 46
665 Kč

2160 TC Aoki Wood BN PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

rozsah čalounění

sedák - SEAT UPH 4 305 Kč 4 359 Kč 4 373 Kč 4 575 Kč

sedák + opěrák - FRONT UPH 4 822 Kč 4 904 Kč 4 904 Kč 4 958 Kč

sedák + opěrák + korpus - ALL UPH 5 859 Kč 5 966 Kč 5 966 Kč 5 993 Kč

hmotnost: 79
objem: 55
kusy v balení: 1 53

výška sedáku: 45

St
ud

io
 P

lu
s

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

moderní židle včetně područek, volba rozsahu čalounění,  plastový 
korpus v odstínech: bílá, béžová RAL 1019, černá RAL 9017, červená 
RAL 3020, modrá 5009, šedá RAL 7011, oranžová PANT. 1505C, zelená 
PANT. 361C, robustní buková podnož s přírodním lakem, nosnost 130 kg, 
záruka 36 měsíců, český výrobek

karton rozměry židle v cm
7,5 kg celková výška:

0,210 m3 šířka:
celková hloubka:

St
ud

io
 P

lu
s

celoplastová designová židle do interiéru a exteriéru, provedení s 
područkami, 8 odstínů plastů – bílá (EM), žlutá (EL), béžová (EV), tmavě 
hnědá (60), světle modrá (EJ), starorůžová (EB), zelená (ES), oranžová 
(EW), stohovatelnost 5 ks, zakomponované distanční prvky pro ochranu 
židlí při stohování, kluzáky z bílého plastu, nosnost 120 kg, záruka 36 
měsíců, vyrobeno v EU

stečová folie rozměry židle v cm
4,16 kg/ks celková výška:

5 ks/0,469 m3 šířka:
hloubka sedáku:

St
ud

io
 P

lu
s

celoplastová designová židle do interiéru a exteriéru, provedení bez 
područek, 8 odstínů plastů – bílá (EM), žlutá (EL), béžová (EV), tmavě 
hnědá (60), světle modrá (EJ), starorůžová (EB), zelená (ES), oranžová 
(EW), stohovatelnost 5 ks, zakomponované distanční prvky pro ochranu 
židlí při stohování, kluzáky z bílého plastu, nosnost 120 kg, záruka 36 
měsíců, vyrobeno v EU karton rozměry židle v cm

4,12 kg/ks celková výška:
5 ks/0,412 m3 šířka:

hloubka sedáku:

St
ud

io
 P

lu
s

karton rozměry židle v cm
8,32 kg (vč. BR) celková výška:

0,314 m3 šířka:
hloubka sedáku:

již nelze
1 859 Kč

celočalouněná konferenční židle na čtyřramenné chromované bázi 
z oceli, otočný čep, pevná překližková kostra, volitelné čalouněné 
nebo chromované područky, nosnost 120 kg, záruka 60 měsíců, 
český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

St
ud

io
 P

lu
s

karton rozměry židle v cm
18,36 kg celková výška:
0,188 m3 šířka:

hloubka sedáku:

barová židle s pevnou bukovou skořepinou, chromovaná podnož 
čtvercová nebo kruhová, plynový píst, povrch sedadla tvoří odolná 
nábytková folie, základní dezén: přírodní buk, nosnost: 120 kg, záruka 
36 měsíců, český výrobek

St
ud

io
 P

lu
s

karton rozměry židle v cm
19,26 kg celková výška:
0,188 m3 šířka:

hloubka sedáku:

barová židle s celočalouněným sedákem, chromovaná podnož čtvercová 
nebo kruhová, plynový píst, nosnost: 120 kg, záruka 36 měsíců, český 
výrobek
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2160 PC Aoki

2 718 Kč
2471

hmotnost: 77
objem: 55

53
350 Kč výška sedáku: 45

2160 TC Aoki BN PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

rozsah čalounění

sedák - SEAT UPH 3 517 Kč 3 571 Kč 3 584 Kč 3 786 Kč

sedák + opěrák - FRONT UPH 4 034 Kč 4 115 Kč 4 169 Kč 4 554 Kč

sedák + opěrák + korpus - ALL UPH 5 070 Kč 5 178 Kč 5 204 Kč 5 653 Kč
1950 2047 2080 2193 2193 2355

hmotnost: 77
objem: 55

53
výška sedáku: 47

2160/S PC Aoki

2 947 Kč
2679

hmotnost: 78
objem: 55

53
350 Kč výška sedáku: 46

2160/S TC Aoki BN PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

rozsah čalounění

sedák - SEAT UPH 3 746 Kč 3 799 Kč 3 813 Kč 4 015 Kč

sedák + opěrák - FRONT UPH 4 263 Kč 4 344 Kč 4 398 Kč 4 783 Kč

sedák + opěrák + korpus - ALL UPH 5 299 Kč 5 406 Kč 5 433 Kč 5 882 Kč

hmotnost: 78
objem: 55

53
výška sedáku: 48

vozík Aoki 
manipulační vozík pro židle Aoki, model 2021 5615

6 177 Kč

hmotnost:
objem:

2160 PC Aoki STYLE

4 817 Kč

4379

hmotnost: 80
objem: 55

53
350 Kč výška sedáku: 45

šířka:

celková výška:

celková hloubka:

rozměry židle v cm

šířka:

celková hloubka:

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

celková hloubka:

baleno do folie rozměry židle v cm
 kg

celková výška:

moderní jednací židle včetně područek, plastový korpus v odstínech: bílá, 
béžová RAL 1019, černá RAL 9017, červená RAL 3020, modrá 5009, šedá 
RAL 7011, oranžová PANT. 1505C, zelená PANT. 361C, ocelový rám 
chromovaný (lakovaní pouze na poptávku), stohovatelnost 5 kusů, 
nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

St
ud

io
 P

lu
s

moderní jednací židle včetně područek, volba rozsahu čalounění,  
plastový korpus v odstínech: bílá, béžová RAL 1019, černá RAL 9017, 
červená RAL 3020, modrá 5009, šedá RAL 7011, oranžová PANT. 1505C, 
zelená PANT. 361C, ocelový rám chromovaný (lakovaní pouze na 
poptávku), stohovatelnost 5 kusů, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, 
český výrobek

baleno do folie
4,8  kg

0,300 m3/ 5 ks

St
ud

io
 P

lu
s

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

baleno do folie rozměry židle v cm
4,6 kg celková výška:

St
ud

io
 P

lu
s

moderní jednací židle včetně područek, plastový korpus v odstínech: bílá, 
béžová RAL 1019, černá RAL 9017, červená RAL 3020, modrá 5009, šedá 
RAL 7011, oranžová PANT. 1505C, zelená PANT. 361C, ocelový ližinový 
rám chromovaný, stohovatelnost 5 kusů, nosnost 120 kg, záruka 36 
měsíců, český výrobek

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

baleno do folie rozměry židle v cm
7,6 kg

0,300 m3/ 5 ks šířka:
celková výška:

celková hloubka:

0,300 m3/ 5 ks

moderní jednací židle včetně područek, volba rozsahu čalounění,  
plastový korpus v odstínech: bílá, béžová RAL 1019, černá RAL 9017, 
červená RAL 3020, modrá 5009, šedá RAL 7011, oranžová PANT. 1505C, 
zelená PANT. 361C, ocelový ližinový rám chromovaný, stohovatelnost 5 
kusů, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

baleno do folie rozměry židle v cm
7,8 kg celková výška:

0,300 m3/ 5 ks
celková hloubka:
šířka:

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

St
ud

io
 P

lu
s

St
ud

io
 P
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s

moderní jednací židle na otočném čepu včetně područek,   plastový 
korpus v odstínech: bílá, béžová RAL 1019, černá RAL 9017, červená RAL 
3020, modrá 5009, šedá RAL 7011, oranžová PANT. 1505C, zelená PANT. 
361C, ocelový stylový rám chromovaný,  nosnost 120 kg, záruka 36 
měsíců

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
7,7 kg

0,210 m3 šířka:

celková výška:
 m3 šířka:

St
ud

io
 P

lu
s
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2160 TC Aoki STYLE BN PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

rozsah čalounění

sedák - SEAT UPH 5 618 Kč 5 672 Kč 5 685 Kč 5 887 Kč

sedák + opěrák - FRONT UPH 6 135 Kč 6 216 Kč 6 270 Kč 6 655 Kč

sedák + opěrák + korpus - ALL UPH 7 171 Kč 7 279 Kč 7 305 Kč 7 754 Kč

hmotnost: 80
objem: 55

53
výška sedáku: 47

2160 PC Aoki ALU

3 928 Kč
3571

hmotnost: 73-80
objem: 64

53
350 Kč výška sedáku: 38-45

2160 TC Aoki ALU BN PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

rozsah čalounění

sedák - SEAT UPH 4 729 Kč 4 783 Kč 4 796 Kč 4 998 Kč

sedák + opěrák - FRONT UPH 5 246 Kč 5 327 Kč 5 381 Kč 5 766 Kč

sedák + opěrák + korpus - ALL UPH 6 282 Kč 6 390 Kč 6 416 Kč 6 865 Kč

hmotnost: 73-80
objem: 64

53
výška sedáku: 40-47

2160/SB PC Aoki

4 696 Kč
4269

hmotnost: 107
objem: 55

53
350 Kč výška sedáku: 74

2160/SB TC Aoki BN PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

rozsah čalounění

sedák - SEAT UPH 5 525 Kč 5 579 Kč 5 592 Kč 5 795 Kč

sedák + opěrák - FRONT UPH 6 042 Kč 6 124 Kč 6 178 Kč 6 562 Kč

sedák + opěrák + korpus - ALL UPH 7 079 Kč 7 186 Kč 7 213 Kč 7 662 Kč

hmotnost: 107
objem: 55

53
výška sedáku: 76

St
ud

io
 P

lu
s

moderní otočná židle včetně područek, plastový korpus v odstínech: 
bílá, béžová RAL 1019, černá RAL 9017, červená RAL 3020, modrá 5009, 
šedá RAL 7011, oranžová PANT. 1505C, zelená PANT. 361C, nastavení 
výšky na plynovém pístu, leštěná aluminiová báze, kolečka s průměrem 
60 mm pro měkké podlahy, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český 
výrobek

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
8,2 kg celková výška:

St
ud

io
 P

lu
s

moderní jednací židle na otočném čepu včetně područek, volba rozsahu 
čalounění,  plastový korpus v odstínech: bílá, béžová RAL 1019, černá 
RAL 9017, červená RAL 3020, modrá 5009, šedá RAL 7011, oranžová 
PANT. 1505C, zelená PANT. 361C, ocelový stylový rám chromovaný,  
nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

karton rozměry židle v cm
7,9 kg celková výška:

0,210 m3 šířka:
celková hloubka:

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

0,210 m3 šířka:
celková hloubka:

karton rozměry židle v cm
8,4 kg celková výška:

0,210 m3 šířka:
celková hloubka:

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

St
ud

io
 P

lu
s

moderní barová židle včetně područek, plastový korpus v odstínech: 
bílá, béžová RAL 1019, černá RAL 9017, červená RAL 3020, modrá 5009, 
šedá RAL 7011, oranžová PANT. 1505C, zelená PANT. 361C, ocelový 
ližinový rám chromovaný, stohovatelnost 5 kusů, nosnost 120 kg, 
záruka 36 měsíců, český výrobek

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

baleno do folie rozměry židle v cm
7,6 kg celková výška:

0,420 m3/ 5 ks

St
ud

io
 P

lu
s

moderní otočná židle včetně područek, volba rozsahu čalounění,  
plastový korpus v odstínech: bílá, béžová RAL 1019, černá RAL 9017, 
červená RAL 3020, modrá 5009, šedá RAL 7011, oranžová PANT. 1505C, 
zelená PANT. 361C, nastavení výšky na plynovém pístu, leštěná 
aluminiová báze, kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy, 
nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

šířka:
celková hloubka:

St
ud

io
 P

lu
s

moderní jednací židle včetně područek, volba rozsahu čalounění,  
plastový korpus v odstínech: bílá, béžová RAL 1019, černá RAL 9017, 
červená RAL 3020, modrá 5009, šedá RAL 7011, oranžová PANT. 1505C, 
zelená PANT. 361C, ocelový ližinový rám chromovaný, stohovatelnost 3 
kusy, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

baleno do folie rozměry židle v cm
7,6  kg

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

celková výška:
0,420 m3/ 5 ks šířka:

celková hloubka:
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Ergosit zákl. potah BN PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 713 Kč 7 028 Kč 7 196 Kč 7 359 Kč 7 868 Kč

6713 7028 7196 7359 7868

hmotnost: celková výška: 90
objem: šířka: 57
kusy v kartonu: 4 hloubka sedáku: 44

výška sedáku: 47
spotřeba látky, š.140 0,75 bm

ZEN

4 829 Kč

4 829 Kč

hmotnost: 84,5
objem: 61
kusy v kartonu: 1 45

výška sedáku: 45

2200 Rave P plast

povrchovová úprava podnoží: 1186

černý / šedý lak - N / G 1 305 Kč

chrom - C 1 515 Kč

1377

hmotnost: 79
objem: 58,5

55
výška sedáku: 45

2200 Rave T BN PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

povrchovová úprava podnoží: 1239 1358 1397 1 537 Kč 1 734 Kč 2 243 Kč

černý / šedý lak - N / G 1 494 Kč 1 691 Kč 1 907 Kč 2 467 Kč

chrom - C 1 697 Kč 1 894 Kč 2 111 Kč 2 671 Kč

1424 1543 1582 1 722 Kč 1 919 Kč 2 428 Kč

hmotnost: 79
objem: 58,5

55
výška sedáku: 47

245

BRAVE01 područky Rave

471

BRAVE02 područky Rave

941

BRAVE03 područky Rave
97 130 243

1696

BRAVE04 područky Rave
97 130 243

1304

10,3 kg/ks
karton rozměry židle v cm

St
ud

io
 P

lu
s

konferenční židle na kolečkách se síťovinou na opěráku, DAS - Dynamic 
Active Support - systém naklápění opěráku, zakomponované područky, 
možnost vodorovného stohování, kvalitní potah sedáku (Leo) odstín: 
černý, (možnost zakázkového čalounění při min. množství 4 kusy - 
prodloužený termín dodání), leštěné aluminiové konstrukční prvky, 
chromovaná ocelová kostra, kolečka s průměrem 50 mm pro měkké 
podlahy, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců

4ks / 0,562 m3

min. množství 4 kusy

PAD černý

1 035 Kč

St
ud

io
 P

lu
s

karton rozměry židle v cm
9,3 kg celková výška:

0,088 m3 šířka:
hloubka sedáku:

konferenční židle s flexibilním naklápěním opěradla, síťované opěradlo, 
výplň sedadla je ze studené pěny, sklopný sedák pro vodorovné 
stohování, univerzální kolečka o průměru 40 mm s gumovou obručí pro 
všechny typy podlah, područky s podélně posuvnou dotykovou plochou, 
vysoká stabilita zajištěna robustními konstrukčními prvky z leštěného 
hliníku, provedení: černá síť, černá potahová látka, lakování nohou – 
šedá antracit, nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců

aluminiové, černě lakované područky s výklopnou dotykovou plochou z 
černého plastu, pár

baleno do folie

0,380 m3/ 5 ks

St
ud

io
 P

lu
s

ALU - černý lak

rozměry židle v cm

celková hloubka:

celková výška:
šířka:

příplatek za bílý plast 270 Kč

odstín plastu: modrý 01, šedý 02, černý 03, červený 04, zelený 05, bílý 06

baleno do folie rozměry židle v cm
5 kg celková výška:konferenční židle pro multifunkční prostory s plastovým sedákem  a 

opěrákem, ocelový rám chromovaný, lakovaný černě nebo šedě, 
integrovaný spojník do řad, stohovatelnost až 15 kusů, nosnost 120 kg, 
záruka 36 měsíců, český výrobek

0,380 m3/ 5 ks šířka:

St
ud

io
 P

lu
s

St
ud

io
 P
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s

St
ud
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 P
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odstín plastu: černý 03, za příplatek bílý 06

6,34 kg

plastové područky s výklopnou dotykovou plochou z černého plastu, pár

celková hloubka:

konferenční židle pro multifunkční prostory, čalouněný sedák a opěrák, 
ocelový rám chromovaný, lakovaný černě nebo šedě, integrovaný spojník 
do řad, stohovatelnost až 15 kusů, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, 
český výrobek

PAD černý

518 Kč

plast - černá

PAD černý

1 434 Kč
aluminiové leštěné područky s výklopnou dotykovou plochou z černého 
plastu, pár

St
ud

io
 P

lu
s

St
ud

io
 P

lu
s

PAD bílý

1 866 Kč

ALU - leštěný

aluminiové leštěné područky s výklopnou dotykovou plochou z bílého 
plastu, pár

ALU - leštěný
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BRAVE05 područky Rave
97

1798

BRAVE06 područky Rave
97

1798

BRAVE07 područky Rave
97 130 243

2394

BRAVE08 područky Rave
97 130 243

2394

2220 Rave P plast

povrch rámu: 5080
černý lak - N 5 588 Kč

leštěný hliník - ALU 5 999 Kč

5454

hmotnost: 81
objem: 104

58
výška sedáku: 45

150

2220 Rave T BN PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

povrch rámu: 5216 5454 5532 5812 6206 7224

černý lak - N 5 999 Kč 6 393 Kč 6 827 Kč 7 946 Kč

leštěný hliník - ALU 6 417 Kč 6 811 Kč 7 245 Kč 8 364 Kč

5596 5834 5912 6192 6586 7604

hmotnost: 81
objem: 104

58
výška sedáku: 47

490

2230 Rave P plast

povrch rámu: 97 130 243 243 6587

černý lak - N 7 246 Kč

leštěný hliník - ALU 7 662 Kč

96 129 242 242 6965

hmotnost: 81
objem: 155

58
výška sedáku: 45

150

2230 Rave T BN PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

povrch rámu: 7073 7430 7547 7967 8558 10085
černý lak - N 8 173 Kč 8 302 Kč 8 764 Kč 9 414 Kč 11 094 Kč

leštěný hliník - ALU 8 586 Kč 8 714 Kč 9 176 Kč 9 826 Kč 11 506 Kč
7448 7805 7922 8342 8933 10460

hmotnost: 81
objem: 155

58
výška sedáku: 47

735

celková hloubka:

St
ud

io
 P

lu
s ALU - černý lak

St
ud

io
 P

lu
s ALU - leštěný

šířka:

PAD černý + stolek

2 633 Kč

celková výška:
rozměry židle v cm

St
ud

io
 P

lu
s

St
ud

io
 P

lu
s

ALU - černý lak

1 978 Kč

PAD černý + stolek

ALU - leštěný

PAD černý + stolek

2 633 Kč

aluminiové leštěné područky s výklopnou dotykovou plochou z černého 
plastu a se sklopným stolkem na pravé straně, pár

PAD černý + stolek

1 978 Kč

aluminiové leštěné područky s výklopnou dotykovou plochou z černého 
plastu a se sklopným stolkem na levé straně, pár

aluminiové, černě lakované područky s výklopnou dotykovou plochou z 
černého plastu a se sklopným stolkem na pravé straně, pár

aluminiové, černě lakované područky s výklopnou dotykovou plochou z 
černého plastu a se sklopným stolkem na levé straně, pár

St
ud

io
 P

lu
s

St
ud

io
 P

lu
s

baleno do folie

St
ud

io
 P

lu
s

baleno do folie

odstín plastu: modrý 01, šedý 02, černý 03, červený 04, zelený 05, bílý 
06

dvoumístná lavice pro čekárny, plastový sedák a opěrák, ocelový rám lakovaný černě, povrchová úprava 
podnoží černý lak nebo leštěný hliník, kluzáky nastavitelné výškově, nosnost 120 kg/místo, záruka 36 
měsíců, český výrobek

baleno do folie
18 kg

0,52 m3

celková výška:

příplatek za bílý plast 539 Kč

odstín plastu: černý 03, za příplatek bílý 06

dvoumístná lavice pro čekárny, čalouněný sedák a opěrák, ocelový rám lakovaný černě, povrchová úprava 
podnoží černý lak nebo leštěný hliník, kluzáky nastavitelné výškově, nosnost 120 kg/místo, záruka 36 
měsíců, český výrobek

rozměry židle v cm
21 kg

 0,52 m3 šířka:
celková hloubka:

celková výška:

odstín plastu: modrý 01, šedý 02, černý 03, červený 04, 
zelený 05, bílý 06

třímístná lavice pro čekárny, plastový sedák a opěrák, ocelový rám lakovaný černě, povrchová úprava 
podnoží černý lak nebo leštěný hliník, kluzáky nastavitelné výškově, nosnost 120 kg/místo, záruka 36 
měsíců, český výrobek

rozměry židle v cm
23 kg
 0,8 m3 šířka:

celková hloubka:

St
ud

io
 P

lu
s

baleno do folie rozměry židle v cm
27,5 kg
0,8 m3 šířka:

celková hloubka:

celková výška:

odstín plastu: černý 03, za příplatek bílý 06

třímístná lavice pro čekárny, čalouněný sedák a opěrák, ocelový rám lakovaný černě, povrchová úprava 
podnoží černý lak nebo leštěný hliník, kluzáky nastavitelné výškově, nosnost 120 kg/místo, záruka 36 
měsíců, český výrobek příplatek za bílý plast 809 Kč
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2240 Rave P plast

povrch rámu: 97 130 243 243 8091

černý lak - N 8 900 Kč

leštěný hliník - ALU 9 313 Kč
96 129 242 242 8466

hmotnost: 81
objem: 206

58
výška sedáku: 45

150

2240 Rave T BN PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

povrch rámu: 8272 8748 8904 9464 10252 12288

černý lak - N 9 623 Kč 9 794 Kč 10 410 Kč 11 277 Kč 13 517 Kč

leštěný hliník - ALU 10 040 Kč 10 211 Kč 10 827 Kč 11 694 Kč 13 934 Kč
8651 9127 9283 9843 10631 12667

hmotnost: 81
objem: 206

58
výška sedáku: 47

979

BRAVE09 područky Rave - lavice

941

BRAVE10 područky Rave - lavice

1696

BRAVE11 područky Rave - lavice

1304

Zoom plast

1 784 Kč

1622

hmotnost: 80
objem: 48
kusy v balení: 5 51,5

výška sedáku: 47

2170 Rocky NET D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

povrch rámu:
2384 2503 2542 2 682 Kč 2 879 Kč 3 388 Kč

černý / šedý lak - N / G 2 622 Kč 2 753 Kč 2 796 Kč 2 950 Kč 3 167 Kč 3 727 Kč

chrom - C 2 845 Kč 2 976 Kč 3 018 Kč 3 172 Kč 3 389 Kč 3 949 Kč

2586 2705 2744 2 884 Kč 3 081 Kč 3 590 Kč

hmotnost: 83,5
objem: 55

55
TAV - područky se stolkem (příplatek) 429 Kč výška sedáku: 48

0,7 bm

St
ud

io
 P

lu
s

odstín plastu: černý 03, za příplatek bílý 06

šířka:

rozměry židle v cm
30 kg celková výška:

St
ud

io
 P

lu
s

baleno do folie rozměry židle v cm
36 kg
 1,1 m3 šířka:

celková hloubka:

celková výška:

 1,1 m3

celková hloubka:

příplatek za bílý plast

odstín plastu: modrý 01, šedý 02, černý 03, červený 
04, zelený 05, bílý 06

1 077 Kč

baleno do folie

čtyřmístná lavice pro čekárny, plastový sedák a opěrák, ocelový rám lakovaný černě, povrchová úprava 
podnoží černý lak nebo leštěný hliník, kluzáky nastavitelné výškově, nosnost 120 kg/místo, záruka 36 
měsíců, český výrobek

čtyřmístná lavice pro čekárny, čalouněný sedák a opěrák, ocelový rám lakovaný černě, povrchová úprava 
podnoží černý lak nebo leštěný hliník, kluzáky nastavitelné výškově, nosnost 120 kg/místo, záruka 36 
měsíců, český výrobek

1 035 Kč

PAD černý

PAD bílý

1 434 Kč

1 866 Kč

ALU - leštěný

aluminiové leštěné područky s výklopnou dotykovou plochou z bílého 
plastu, pár

St
ud

io
 P

lu
s

St
ud

io
 P

lu
s

ALU - černý lak

St
ud

io
 P

lu
s

ALU - leštěný

aluminiové, černě lakované područky s výklopnou dotykovou plochou z 
černého plastu, pár

aluminiové leštěné područky s výklopnou dotykovou plochou z černého 
plastu, pár

PAD černý

St
ud

io
 P

lu
s

5,84 kg celková výška:
šířka:
celková hloubka:

spotřeba látky, š.140

baleno do folie

5 ks/0,615 m3

472 Kč

moderní jednací židle včetně područek, černá síť na opěráku, čaloun na 
sedáku, ocelový rám chromovaný, lakovaný černě nebo šedě, 
stohovatelnost 5 kusů, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

rozměry židle v cm

St
ud

io
 P

lu
s

c e n a   b e z   p o d r u č e k

baleno do folie rozměry židle v cm
4,18 kg/ks celková výška:

5 ks/0,292 m3 šířka:
celková hloubka:

konferenční židle s inovativním designem a čistými liniemi, navržena pro 
pohodlné sezení v kanceláři, čekárně nebo gastro, provozech, plastová 
skořepina opěradla v barevném provedení: bílá, černá, žlutá (curry), 
béžová (písková), tm. červená (tmavá pálená cihla), chromovaná 
ocelová konstrukce o průměru 16 mm, na poptávku, od 20 ks je k 
dispozici černé a bílé lakování, výborná stohovatelnost (5 ks)s 
ochrannými prvky, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, vyrobeno v EU
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2171 Rocky NET D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

povrch rámu: 1986 2105 2144 2 284 Kč 2 481 Kč 2 990 Kč
černý / šedý lak - N / G 2 185 Kč 2 316 Kč 2 358 Kč 2 512 Kč 2 729 Kč 3 289 Kč

chrom - C 2 407 Kč 2 538 Kč 2 581 Kč 2 735 Kč 2 951 Kč 3 511 Kč
2188 2307 2346 2 486 Kč 2 683 Kč 3 192 Kč

hmotnost: 83,5
objem: 55

55
výška sedáku: 48

0,7 bm

2170 Rocky D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

povrch rámu:
2270 2389 2428 2 568 Kč 2 765 Kč 3 274 Kč

černý / šedý lak - N / G 2 497 Kč 2 628 Kč 2 671 Kč 2 825 Kč 3 042 Kč 3 601 Kč

chrom - C 2 704 Kč 2 835 Kč 2 878 Kč 3 032 Kč 3 248 Kč 3 808 Kč
2458 2577 2616 2 756 Kč 2 953 Kč 3 462 Kč

hmotnost: 83,5
objem: 55

55
TAV - područky se stolkem (příplatek) 429 Kč výška sedáku: 48

0,7 bm

2171 Rocky D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

povrch rámu: 1866 1985 2024 2 164 Kč 2 361 Kč 2 870 Kč
černý / šedý lak - N / G 2 053 Kč 2 184 Kč 2 226 Kč 2 380 Kč 2 597 Kč 3 157 Kč

chrom - C 2 275 Kč 2 406 Kč 2 449 Kč 2 603 Kč 2 819 Kč 3 379 Kč
2068 2187 2226 2 366 Kč 2 563 Kč 3 072 Kč

hmotnost: 83,5
objem: 55

55
výška sedáku: 48

0,7 bm

2170/S C Rocky/S D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

3 453 Kč 3 584 Kč 3 627 Kč 3 781 Kč 3 997 Kč 4 557 Kč
3139 3258 3297 3 437 Kč 3 634 Kč 4 143 Kč

hmotnost: 83,5
objem: 59

57,5
TAV - područky se stolkem (příplatek) 429 Kč výška sedáku: 47

0,7 bm

2170/S C NET Rocky/S NET D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

3 565 Kč 3 696 Kč 3 739 Kč 3 893 Kč 4 110 Kč 4 670 Kč
3241 3360 3399 3 539 Kč 3 736 Kč 4 245 Kč

hmotnost: 83,5
objem: 59

57,5
TAV - područky se stolkem (příplatek) 429 Kč výška sedáku: 47

0,7 bm

2172 Rocky D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 152 Kč 6 414 Kč 6 500 Kč 6 808 Kč 7 241 Kč 8 361 Kč
5593 5831 5909 6189 6583 7601

hmotnost: 83,5
objem: 104

62
výška sedáku: 46,5

 bm

celková hloubka:

St
ud

io
 P

lu
s

spotřeba látky, š.140

moderní jednací židle, černá síť na opěráku, čaloun na sedáku, ocelový 
rám chromovaný, lakovaný černě nebo šedě, stohovatelnost 5 kusů, 
nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

celková výška:
šířka:

baleno do folie
5,26 kg

5 ks/0,501 m3

rozměry židle v cm

celková hloubka:

6,16 kg
5 ks/0,615 m3

moderní jednací židle včetně područek, čalouněný sedák a opěrák, 
ocelový rám chromovaný, lakovaný černě nebo šedě, stohovatelnost 5 
kusů, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

celková hloubka:

rozměry židle v cm
celková výška:
šířka:

celková výška:

spotřeba látky, š.140

St
ud

io
 P

lu
s

moderní jednací židle, čalouněný sedák a opěrák, ocelový rám 
chromovaný, lakovaný černě nebo šedě, stohovatelnost 5 kusů, nosnost 
120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

baleno do folie

5 ks/0,501 m3 šířka:

rozměry židle v cm
5,58 kg

spotřeba látky, š.140

St
ud

io
 P

lu
s

baleno do folie

472 Kč

St
ud

io
 P

lu
s

dvoumístná čalouněná lavice, černý ocelový rám, 
kluzáky nastavitelné výškově, sedadlo lze 
nahradit odkládacím stolkem, cena lavice zůstává 
nezměněna, nosnost 120 kg/1 místo, záruka 36 
měsíců, český výrobek baleno do folie

c e n a   b e z   p o d r u č e k

rozměry židle v cm
17,8 kg celková výška:
0,53 m3 šířka:

spotřeba látky, š.140

celková hloubka:

St
ud

io
 P

lu
s

baleno do folie rozměry židle v cm
7 kg celková výška:

celková hloubka:

moderní jednací židle včetně područek, černá síť na opěráku, čaloun na 
sedáku, ocelový chromovaný rám ližinového typu, stohovatelnost 3 
kusy, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

0,444 m3 šířka:

472 Kč
spotřeba látky, š.140

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

St
ud

io
 P

lu
s

moderní jednací židle včetně područek, čalouněný sedák a opěrák,  
ocelový chromovaný rám ližinového typu, stohovatelnost 3 kusy, 
nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

baleno do folie rozměry židle v cm
7 kg

0,444 m3 šířka:

spotřeba látky, š.140
472 Kč

celková hloubka:

celková výška:
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2173 Rocky D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

8 556 Kč 8 949 Kč 9 077 Kč 9 539 Kč 10 189 Kč 11 869 Kč

7778 8135 8252 8672 9263 10790

hmotnost: 83,5
objem: 155

2,1 bm 62
výška sedáku: 46,5

2174 Rocky D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

10 903 Kč 11 427 Kč 11 598 Kč 12 214 Kč 13 081 Kč 15 321 Kč

9912 10388 10544 11104 11892 13928

hmotnost: 83,5
objem: 209

2,8 bm 62
výška sedáku: 46,5

2175 Rocky D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

13 618 Kč 14 273 Kč 14 487 Kč 15 257 Kč 16 341 Kč 19 140 Kč

12380 12975 13170 13870 14855 17400

hmotnost: 83,5 cm
objem: 260 cm

3,5 bm 62 cm
výška sedáku: 46,5 cm

2172 + BR Rocky D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 978 Kč 7 240 Kč 7 326 Kč 7 634 Kč 8 067 Kč 9 187 Kč
6344 6582 6660 6940 7334 8352

hmotnost: 83,5
objem: 122

62
výška sedáku: 46,5

 bm

2173 + BR Rocky D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

9 800 Kč 10 193 Kč 10 321 Kč 10 783 Kč 11 433 Kč 13 113 Kč

8909 9266 9383 9803 10394 11921

hmotnost: 83,5 cm
objem: 184 cm

2,1 bm 62 cm
výška sedáku: 46,5 cm

2174 + BR Rocky D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

12 563 Kč 13 087 Kč 13 258 Kč 13 874 Kč 14 741 Kč 16 981 Kč

11421 11897 12053 12613 13401 15437

hmotnost: 83,5
objem: 246

2,8 bm 62
výška sedáku: 46,5

St
ud

io
 P

lu
s

čtyřmístná čalouněná lavice, černý 
ocelový rám, kluzáky nastavitelné 
výškově, sedadlo lze nahradit 
odkládacím stolkem, cena lavice 
zůstává nezměněna, nosnost 120 
kg/1 místo, záruka 36 měsíců, český 
výrobek

baleno do folie

spotřeba látky, š.140
1,08 m3

c e n a   b e z   p o d r u č e k

rozměry židle v cm
29,2 kg celková výška:

šířka:
celková hloubka:

St
ud

io
 P

lu
s

pětimístná čalouněná lavice, 
černý ocelový rám, kluzáky 
nastavitelné výškově, 
nosnost 120 kg/1místo, 
záruka 36 měsíců, český 
výrobek

baleno do folie
37,7 kg
1,34 m3

spotřeba látky, š.140

c e n a   b e z   p o d r u č e k

rozměry židle v cm
celková výška:
šířka:
celková hloubka:

St
ud

io
 P

lu
s

trojmístná čalouněná lavice, černý ocelový rám, 
kluzáky nastavitelné výškově, sedadlo lze 
nahradit odkládacím stolkem, cena lavice 
zůstává nezměněna, nosnost 120 kg/1 místo, 
záruka 36 měsíců, český výrobek baleno do folie

22,9 kg
0,8 m3

celková hloubka:

celková výška:

spotřeba látky, š.140

c e n a   b e z   p o d r u č e k

rozměry židle v cm

šířka:

St
ud

io
 P

lu
s

dvoumístná čalouněná lavice, černý ocelový 
rám, kluzáky nastavitelné výškově, sedadlo lze 
nahradit odkládacím stolkem, cena lavice 
zůstává nezměněna, nosnost 120 kg/1 místo, 
záruka 36 měsíců, český výrobek baleno do folie

c e n a   v č e t n ě   p e v n ý c h  p o d r u č e k

rozměry židle v cm
19 kg celková výška:

0,63 m3 šířka:

spotřeba látky, š.140

celková hloubka:

St
ud

io
 P

lu
s

trojmístná čalouněná lavice, černý ocelový rám, 
kluzáky nastavitelné výškově, sedadlo lze 
nahradit odkládacím stolkem, cena lavice 
zůstává nezměněna, nosnost 120 kg/1 místo, 
záruka 36 měsíců, český výrobek baleno do folie

24,7 kg
1,25 m3

c e n a   v č e t n ě   p e v n ý c h  p o d r u č e k

celková výška:

spotřeba látky, š.140

rozměry židle v cm

šířka:
celková hloubka:

spotřeba látky, š.140 celková hloubka:

St
ud

io
 P

lu
s

čtyřmístná čalouněná lavice, černý 
ocelový rám, kluzáky nastavitelné 
výškově, sedadlo lze nahradit 
odkládacím stolkem, cena lavice 
zůstává nezměněna, nosnost 120 
kg/1 místo, záruka 36 měsíců, český 
výrobek

c e n a   v č e t n ě   p e v n ý c h  p o d r u č e k

baleno do folie rozměry židle v cm

1,68 m3 šířka:
31,6 kg celková výška:
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2130 PC Strike plast

1 362 Kč
1238

hmotnost: 78
objem: 52

BR Strike - područky pouze jako součást židle 551 53
TAV Strike - područky se stolkem 1142 výška sedáku: 45

spojník Strike -  pouze jako součást židle 300

2130 TC Strike BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

1 772 Kč 1 795 Kč 1 871 Kč 1 980 Kč 2 310 Kč
1611 1632 1701 1800 2100

hmotnost: 78
objem: 52

BR Strike - područky pouze jako součást židle 551 53
TAV Strike - područky se stolkem 1142 výška sedáku: 47

spojník Strike -  pouze jako součást židle 300

2130/S PC Strike plast

2 105 Kč
1914

hmotnost: 79
objem: 56

53
výška sedáku: 45

2130/S TC Strike BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

2 516 Kč 2 539 Kč 2 614 Kč 2 724 Kč 3 053 Kč

2287 2308 2376 2476 2775

hmotnost: 79
objem: 56

53
výška sedáku: 47

2130/SB PC Strike plast

2 534 Kč

2304

hmotnost: 108
objem: 56

53
výška sedáku: 72

2130/SB TC Strike BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

2 947 Kč 2 970 Kč 3 045 Kč 3 154 Kč 3 484 Kč

2679 2700 2768 2867 3167

hmotnost: 108
objem: 56

53
výška sedáku: 72

4,3 kg

5ks/0,321 m3 šířka:
celková hloubka:

baleno do folie rozměry židle v cm
5 kg celková výška:

330 Kč

0,206 m3 šířka:
celková hloubka:

St
ud

io
 P

lu
s

St
ud

io
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moderní plastová židle lasturového tvaru, ocelová chromovaná 
konstrukce ližinového typu, možnost stohování (max. 5 kusů), odstíny 
plastů: modrá P 71, šedá P 72, oranžová P73, černá P 74, červená P 75, 
pisková P76, zelená P 77, bilá P 78, područky nelze doplnit, nosnost 120 
kg, záruka 36 měsíců, vyrobeno v EU

moderní plastová židle lasturového tvaru, čalouněný sedák, ocelová 
chromovaná konstrukce, možnost stohování (max. 10 kusů), odstíny 
plastů: modrá P 71, šedá P 72, oranžová P73, černá P 74, červená P 75, 
pisková P76, zelená P 77, bilá P 78, možnost područek nebo područek se 
sklopným stolkem pro praváky i leváky, nosnost 120 kg, záruka 36 
měsíců, vyrobeno v EU

St
ud

io
 P

lu
s

c e n a   b e z   p o d r u č e k

baleno do folie rozměry židle v cm
4 kg celková výška:

0,206 m3 šířka:
celková hloubka:

1 256 Kč

moderní plastová židle lasturového tvaru, ocelová chromovaná 
konstrukce, možnost stohování (max. 10 kusů), odstíny plastů: modrá P 
71, šedá P 72, oranžová P73, černá P 74, červená P 75, pisková P76, 
zelená P 77, bilá P 78, možnost područek nebo područek se sklopným 
stolkem pro praváky i leváky, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, 
vyrobeno v EU

606 Kč

330 Kč

1 256 Kč

c e n a   b e z   p o d r u č e k

baleno do folie rozměry židle v cm
celková výška:

606 Kč

St
ud

io
 P

lu
s

moderní barová židle, plast lasturového tvaru, ocelová chromovaná 
konstrukce ližinového typu, možnost stohování (max. 5 kusů), odstíny 
plastů: modrá P 71, šedá P 72, oranžová P73, černá P 74, červená P 75, 
pisková P76, zelená P 77, bilá P 78, područky nelze doplnit, nosnost 120 
kg, záruka 36 měsíců, vyrobeno v EU baleno do folie

celková hloubka:
5ks/0,430 m3 šířka:

rozměry židle v cm
6,8 kg celková výška:

St
ud

io
 P

lu
s

moderní plastová židle lasturového tvaru, čalouněný sedák, ocelová 
chromovaná konstrukce ližinového typu, možnost stohování (max. 5 
kusů), odstíny plastů: modrá P 71, šedá P 72, oranžová P73, černá P 74, 
červená P 75, pisková P76, zelená P 77, bilá P 78, područky nelze 
doplnit, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, vyrobeno v EU baleno do folie rozměry židle v cm

5,3 kg celková výška:
5ks/0,321 m3 šířka:

celková hloubka:

St
ud

io
 P

lu
s

moderní barová židle, plast lasturového tvaru, čalouněný sedák, 
ocelová chromovaná konstrukce ližinového typu, možnost stohování 
(max. 5 kusů), odstíny plastů: modrá P 71, šedá P 72, oranžová P73, 
černá P 74, červená P 75, pisková P76, zelená P 77, bilá P 78, područky 
nelze doplnit, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, vyrobeno v EU baleno do folie rozměry židle v cm

6,8 kg celková výška:
5ks/0,430 m3 šířka:

celková hloubka:
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1920 Alex ALU BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

5 006 Kč 5 049 Kč 5 203 Kč 5 420 Kč 6 562 Kč

4432 4551 4590 4 730 Kč 4 927 Kč 5 965 Kč

hmotnost: 94,5-103,5
objem: 65
kusy v kartonu: 1 42

výška sedáku: 40,5-49,5

1920/S Alex BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

3 265 Kč 3 308 Kč 3 462 Kč 3 678 Kč 4 820 Kč

2849 2968 3007 3 147 Kč 3 344 Kč 4382

hmotnost: 103
objem: 48
kusy v kartonu: 1 42

výška sedáku: 47,5

1920 Alex BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

2 919 Kč 2 962 Kč 3 116 Kč 3 333 Kč 4 475 Kč

2535 2654 2693 2 833 Kč 3 030 Kč 4068

hmotnost: 103
objem: 46
kusy v kartonu: 1 42

výška sedáku: 47,5

Belen Wood BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

7 487 Kč 7 530 Kč 7 779 Kč 7 949 Kč 8 768 Kč

6687 6806 6845 7 072 Kč 7 226 Kč 7 971 Kč

hmotnost: 77
objem: 61
kusy v kartonu: 1 44

výška sedáku: 48

Belen Style BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

8 577 Kč 8 620 Kč 8 868 Kč 9 038 Kč 9 858 Kč

7678 7797 7836 8 062 Kč 8 216 Kč 8 962 Kč

hmotnost: 78
objem: 61
kusy v kartonu: 1 43

výška sedáku: 49

Belen Cross BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

7 487 Kč 7 530 Kč 7 779 Kč 7 949 Kč 8 768 Kč

6687 6806 6845 7 072 Kč 7 226 Kč 7 971 Kč

hmotnost: 67-77
objem: 61
kusy v kartonu: 1 44

výška sedáku: 37-48

St
ud

io
 P

lu
s

moderní celočalouněná konferenční židle s ližinovou konstrukcí, 
chromovaný ocelový rám, prošívané čalounění pro zvýraznění 
elegantního tvaru, nosnost: 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

karton rozměry židle v cm
9 kg celková výška:

0,525 m3 šířka:

moderní celočalouněná konferenční židle, chromovaný ocelový rám, 
prošívané čalounění pro zvýraznění elegantního tvaru, nosnost: 150 kg, 
záruka 36 měsíců, český výrobek

8,52 kg celková výška:

hloubka sedáku:

karton rozměry židle v cm

0,525 m3 šířka:

hloubka sedáku:

hloubka sedáku:

karton rozměry židle v cm
12,14 kg celková výška:

0,317 m3 šířka:

St
ud

io
 P

lu
s

moderní celočalouněná pracovní židle s područkami, houpací 
mechanismus s aretací v základní poloze a
nastavitelnou silou protiváhy, prošívané čalounění pro zvýraznění 
elegantního tvaru, chromovaný ocelový rám a leštěná aluminiová báze, 
kolečka s průměrem 60 mm - s gumovou obručí pro všechny podlah, 
nosnost: 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

St
ud

io
 P

lu
s

St
ud

io
 P
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s

St
ud

io
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0,328 m3 šířka:
hloubka sedáku:

karton rozměry židle v cm
9,84 kg celková výška:

otočné celočalouněné křesílko na čtyřramenné chromované bázi z 
oceli, otočný čep, ocelová vnitřní struktura vypěněná studenou 
pěnou, nosnost 120 kg, záruka 60 měsíců

karton rozměry židle v cm
9,6 kg celková výška:

otočné celočalouněné křesílko na čtyřramenné aluminiové bázi, 
plynový píst, ocelová vnitřní struktura vypěněná studenou pěnou, 
nosnost 120 kg, záruka 60 měsíců

0,328 m3 šířka:
hloubka sedáku:

St
ud

io
 P

lu
s

karton rozměry židle v cm

šířka:0,328 m3

hloubka sedáku:

celočalouněné křesílko na bukovém masívním rámu, 
polyuretanový lak, ocelová vnitřní struktura vypěněná studenou 
pěnou, nosnost 120 kg, záruka 60 měsíců

8,3 kg celková výška:
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Belen Visitor BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

6 483 Kč 6 526 Kč 6 775 Kč 6 945 Kč 7 765 Kč

5894 5933 6 159 Kč 6 314 Kč 7 059 Kč

hmotnost: 77
objem: 61
kusy v kartonu: 1 44

výška sedáku: 48

Wind Wood BN SK, BO T  IR, RA P, W

6 837 Kč 6 879 Kč 7 128 Kč 7 297 Kč 8 118 Kč

6215 6254 6 480 Kč 6 634 Kč 7 380 Kč

hmotnost: 81
objem: 62
kusy v kartonu: 1 43

výška sedáku: 46

Wind Style BN SK, BO T  IR, RA P, W

7 926 Kč 7 968 Kč 8 218 Kč 8 388 Kč 9 208 Kč

7205 7244 7 471 Kč 7 625 Kč 8 371 Kč

hmotnost: 82
objem: 62
kusy v kartonu: 1 43

výška sedáku: 47

Wind Cross BN SK, BO T  IR, RA P, W

6 837 Kč 6 879 Kč 7 128 Kč 7 297 Kč 8 118 Kč

6215 6254 6 480 Kč 6 634 Kč 7 380 Kč

hmotnost: 70-82
objem: 62
kusy v kartonu: 1 43

výška sedáku: 35-47

Wind Visitor BN SK, BO T  IR, RA P, W

5 833 Kč 5 876 Kč 6 125 Kč 6 294 Kč 7 115 Kč

5303 5342 5 568 Kč 5 722 Kč 6 468 Kč

hmotnost: 81
objem: 62
kusy v kartonu: 1 43

výška sedáku: 46

Soft Sled PDH BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

7 571 Kč 7 614 Kč 7 864 Kč 8 033 Kč 8 854 Kč

6883 6922 7149 7303 8049

hmotnost: 94
objem: 67
kusy v kartonu: 1 43

výška sedáku: 40

hloubka sedáku:

karton rozměry židle v cm
celková výška:

0,328 m3 šířka:
hloubka sedáku:

celočalouněné křesílko na chromovaném ocelovém rámu, ocelová 
vnitřní struktura vypěněná studenou pěnou, nosnost 120 kg, 
záruka 60 měsíců

8,44 kg

celočalouněné křesílko na bukovém masívním rámu, 
polyuretanový lak, překližková vnitřní struktura vypěněná 
studenou pěnou, nosnost 120 kg, záruka 60 měsíců

karton rozměry židle v cm
6,74 kg celková výška:
0,328 m3 šířka:

St
ud
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s
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hloubka sedáku:

karton rozměry židle v cm
8,28 kg celková výška:

otočné celočalouněné křesílko na čtyřramenné chromované bázi z 
oceli, otočný čep,překližková vnitřní struktura vypěněná studenou 
pěnou, nosnost 120 kg, záruka 60 měsíců

St
ud

io
 P

lu
s

karton rozměry židle v cm
8,04 kg celková výška:
0,328 m3 šířka:

hloubka sedáku:

otočné celočalouněné křesílko na čtyřramenné aluminiové bázi, 
plynový píst, překližková vnitřní struktura vypěněná studenou 
pěnou, nosnost 120 kg, záruka 60 měsíců

0,328 m3 šířka:

hloubka sedáku:St
ud

io
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lu
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karton rozměry židle v cm
6,88 kg celková výška:
0,328 m3 šířka:

celočalouněné křesílko na chromovaném ocelovém rámu, 
překližková vnitřní struktura vypěněná studenou pěnou, nosnost 
120 kg, záruka 60 měsíců

šířka:
hloubka sedáku:

0,477 m3

St
ud

io
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celočalouněné relaxační křeslo s podhlavníkem, určené pro 
vstupní prostory a odpočinkové zóny, ocelový chromovaný 
rám,  čaloun ze PU pěny s vysokou životností, nosnost 120 
kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

karton rozměry židle v cm
11 kg celková výška:
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Soft Sled BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

7 127 Kč 7 170 Kč 7 420 Kč 7 589 Kč 8 410 Kč
6479 6518 6745 6899 7645

hmotnost: 70
objem: 67
kusy v kartonu: 1 43

výška sedáku: 40

Soft Cross BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

7 127 Kč 7 170 Kč 7 420 Kč 7 589 Kč 8 410 Kč
6479 6518 6745 6899 7645

hmotnost: 73-86
objem: 67
kusy v kartonu: 1 43

výška sedáku: 36-49

Blues Wood OŘECH BN PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

provedení sedáku

skořepina  (bez čalounění) 3 717 Kč - - - - -

skořepina: čalouněný sedák + opěrák + korpus - ALL UPH - 5 576 Kč - 5 602 Kč 5 630 Kč 5 966 Kč

hmotnost: 82
objem: 51

55
výška sedáku: 47

Blues Style OŘECH BN PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

provedení sedáku

skořepina  (bez čalounění) 5 764 Kč - - - - -

skořepina: čalouněný sedák + opěrák + korpus - ALL UPH - 7 623 Kč - 7 649 Kč 7 677 Kč 8 014 Kč

hmotnost: 82
objem: 51

55
výška sedáku: 47

Blues Cross OŘECH BN PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

provedení sedáku

skořepina  (bez čalounění) 4 753 Kč - - - - -

skořepina: čalouněný sedák + opěrák + korpus - ALL UPH - 6 611 Kč - 6 639 Kč 6 665 Kč 7 002 Kč

hmotnost: 70-83
objem: 51

55
výška sedáku: 35-48

Blues Visitor OŘECH BN PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

provedení sedáku

skořepina  (bez čalounění) 3 110 Kč - - - - -

skořepina: čalouněný sedák + opěrák + korpus - ALL UPH - 4 968 Kč - 4 995 Kč 5 022 Kč 5 358 Kč

hmotnost: 84
objem: 51

55
výška sedáku: 49

St
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5 ks/0,430 m3

celková hloubka:

5 kg celková výška:
šířka:

konferenční židle v retro stylu  na chromovaném ocelovém rámu, velmi 
pevná skořepina z bukové překližky – povrch sedadla tvoří odolná a 
stálobarevná nábytková folie, základní dezén: ořech, další dezény na 
poptávku, varianta ALL UPH – celočalouněný sedák v jednobarevném 
nebo dvoubarevném provedení (BICOLOR), nosnost 120 kg, záruka 36 
měsíců, český výrobek

baleno do folie rozměry židle v cm

St
ud

io
 P

lu
s

6,8 kg
šířka:0,328 m3

celková výška:

celková hloubka:

konferenční židle v retro stylu  na čtyřramenné ocelové bázi, otočný 
čep, velmi pevná skořepina z bukové překližky – povrch sedadla tvoří 
odolná a stálobarevná nábytková folie, základní dezén: ořech, další 
dezény na poptávku, varianta ALL UPH – celočalouněný sedák v 
jednobarevném nebo dvoubarevném provedení (BICOLOR), nosnost 120 
kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

baleno do folie rozměry židle v cm

St
ud
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karton rozměry židle v cm
9 kg celková výška:

0,188 m3 šířka:
hloubka sedáku:

otočné celočalouněné křesílko na čtyřramenné aluminiové 
bázi, určené pro vstupní prostory a odpočinkové zóny, 
plynový píst, čaloun ze PU pěny s vysokou životností,, 
nosnost 120 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek

St
ud
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karton rozměry židle v cm

0,477 m3 šířka:
hloubka sedáku:

9,5 kg celková výška:

celočalouněné relaxační křeslo, určené pro vstupní 
prostory a odpočinkové zóny, ocelový chromovaný rám,  
čaloun ze PU pěny s vysokou životností, nosnost 120 kg, 
záruka 60 měsíců, český výrobek

St
ud
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konferenční židle v retro stylu na bukovém masívním rámu (přírodní 
lak), velmi pevná skořepina z bukové překližky – povrch sedadla tvoří 
odolná a stálobarevná nábytková folie, základní dezén: ořech, další 
dezény na poptávku, varianta ALL UPH – celočalouněný sedák v 
jednobarevném nebo dvoubarevném provedení (BICOLOR), nosnost 120 
kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

baleno do folie rozměry židle v cm
5,4 kg celková výška:

0,328 m3 šířka:
celková hloubka:

St
ud
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konferenční židle v retro stylu  na čtyřramenné aluminiové bázi, 
plynový píst, velmi pevná skořepina z bukové překližky – povrch 
sedadla tvoří odolná a stálobarevná nábytková folie, základní dezén: 
ořech, další dezény na poptávku, varianta ALL UPH – celočalouněný 
sedák v jednobarevném nebo dvoubarevném provedení (BICOLOR), 
nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

baleno do folie rozměry židle v cm
6,5 kg celková výška:

0,328 m3 šířka:
celková hloubka:
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Jazz Wood  - pouze na poptávku BN PH, T IR, RA W

provedení sedáku

skořepina: čalouněný sedák - SEAT UPH 4 558 Kč - - 4 612 Kč 4 626 Kč 4 828 Kč
skořepina: čalouněný sedák + opěrák - FRONT UPH 6 040 Kč - - 6 120 Kč 6 174 Kč 6 444 Kč

skořepina: čalouněný sedák + opěrák + korpus - ALL UPH 7 522 Kč - - 7 630 Kč 7 656 Kč 7 993 Kč

hmotnost: 92
objem: 51

54,5
výška sedáku: 47

Jazz Style  - pouze na poptávku BN PH, T IR, RA W

provedení sedáku

skořepina: čalouněný sedák - SEAT UPH 6 404 Kč - - 6 458 Kč 6 471 Kč 6 673 Kč
skořepina: čalouněný sedák + opěrák - FRONT UPH 7 885 Kč - - 7 966 Kč 8 020 Kč 8 290 Kč

skořepina: čalouněný sedák + opěrák + korpus - ALL UPH 9 367 Kč - - 9 474 Kč 9 501 Kč 9 838 Kč

hmotnost: 92
objem: 54,5

54,5
výška sedáku: 47

Jazz Cross  - pouze na poptávku BN PH, T IR, RA W

provedení sedáku

skořepina: čalouněný sedák - SEAT UPH 5 576 Kč - - 5 630 Kč 5 643 Kč 5 844 Kč
skořepina: čalouněný sedák + opěrák - FRONT UPH 7 057 Kč - - 7 138 Kč 7 192 Kč 7 461 Kč

skořepina: čalouněný sedák + opěrák + korpus - ALL UPH 8 538 Kč - - 8 646 Kč 8 672 Kč 9 010 Kč

hmotnost: 80-93
objem: 51

54,5
výška sedáku: 35-48

Jazz Visitor  - pouze na poptávku BN PH, T IR, RA W

provedení sedáku

skořepina: čalouněný sedák - SEAT UPH 3 441 Kč - - 3 495 Kč 3 508 Kč 3 710 Kč
skořepina: čalouněný sedák + opěrák - FRONT UPH 4 923 Kč - - 5 003 Kč 5 057 Kč 5 326 Kč

skořepina: čalouněný sedák + opěrák + korpus - ALL UPH 6 404 Kč - - 6 511 Kč 6 538 Kč 6 875 Kč

hmotnost: 94
objem: 51

54,5
výška sedáku: 50

Elsi TC ALL UPH D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

2 922 Kč 3 050 Kč 3 094 Kč 3 247 Kč 3 465 Kč 3 523 Kč
2656 2773 2813 2952 3150 3203

hmotnost: 92
objem: 52
kusy v kartonu: 1 41

výška sedáku: 49

Elsi TC SEAT UPH D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

2 567 Kč 2 696 Kč 2 740 Kč 2 893 Kč 3 111 Kč 3 169 Kč
2334 2451 2491 2630 2828 2881

hmotnost: 89
objem: 52
kusy v kartonu: 1 41

výška sedáku: 48

St
ud

io
 P

lu
s

konferenční židle v retro stylu na chromovaném ocelovém rámu, velmi 
pevná skořepina z bukové překližky – povrch sedadla tvoří odolná a 
stálobarevná nábytková folie, základní dezén: ořech, další dezény na 
poptávku, tři rozsahy čalounění: SEAT UPH – čalouněný sedák, FRONT UPH 
– čalouněná přední část skořepiny, ALL UPH – celočalouněné provedení, 
nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

baleno do folie rozměry židle v cm
6 kg celková výška:

5 ks/0,430 m3 šířka:
celková hloubka:

St
ud

io
 P

lu
s

konferenční židle v retro stylu na čtyřramenné aluminiové bázi, plynový 
píst, velmi pevná skořepina z bukové překližky – povrch sedadla tvoří 
odolná a stálobarevná nábytková folie, základní dezén: ořech, další dezény 
na poptávku, tři rozsahy čalounění: SEAT UPH – čalouněný sedák, FRONT 
UPH – čalouněná přední část skořepiny, ALL UPH – celočalouněné 
provedení, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

baleno do folie rozměry židle v cm
6,84 kg celková výška:
0,328 m3 šířka:

celková hloubka:

St
ud

io
 P

lu
s

konferenční židle v retro stylu na čtyřramenné ocelové bázi, otočný čep, 
velmi pevná skořepina z bukové překližky – povrch sedadla tvoří odolná a 
stálobarevná nábytková folie, základní dezén: ořech, další dezény na 
poptávku, tři rozsahy čalounění: SEAT UPH – čalouněný sedák, FRONT UPH 
– čalouněná přední část skořepiny, ALL UPH – celočalouněné provedení, 
nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

baleno do folie rozměry židle v cm
7,08 kg celková výška:
0,328 m3 šířka:

celková hloubka:

St
ud

io
 P

lu
s

baleno do folie rozměry židle v cm
5,66 kg celková výška:
0,328 m3 šířka:

celková hloubka:

konferenční židle v retro stylu na bukovém masívním rámu (přírodní, 
transparentní lak), velmi pevná skořepina z bukové překližky – povrch 
sedadla tvoří odolná a stálobarevná nábytková folie, základní dezén: ořech, 
další dezény na poptávku, tři rozsahy čalounění: SEAT UPH – čalouněný 
sedák, FRONT UPH – čalouněná přední část skořepiny, ALL UPH – 
celočalouněné provedení, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

baleno do folie rozměry židle v cm

baleno do folie rozměry židle v cm
6,5 kg celková výška:

5 ks/0,430 m3 šířka:
hloubka sedáku:

5 ks/0,430 m3 šířka:
hloubka sedáku:

celková výška:5,54 kg

konferenční židle s velmi pevnou skořepinou z bukové překližky, 
celočalouněný sedák, chromovaný ocelový rám, velmi dobrá stohovatelnost 
4 ks, záslepky nohou s kloubem, nosnost: 120 kg, záruka 36 měsíců, český 
výrobek

konferenční židle s velmi pevnou skořepinou z bukové překližky, čalouněný 
panel na sedáku, chromovaný ocelový rám, velmi dobrá stohovatelnost 5 
ks, povrch sedadla tvoří odolná a stálobarevná nábytková folie, základní 
dezén: přírodní buk, praktický výřez pro snadnou manipulaci, záslepky 
nohou s kloubem, nosnost: 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

St
ud

io
 P

lu
s

St
ud

io
 P

lu
s
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Elsi LC

2 218 Kč
2016

hmotnost: 89
objem: 52
kusy v kartonu: 1 41

výška sedáku: 46,5

Elsi LC KOL.

3 025 Kč
2750

hmotnost: 82-93
objem: 68
kusy v kartonu: 1 40

výška sedáku: 37-48

Elsi 10x LN (LG) 102 103 104 105
6421 9010 11595 14188

7 063 Kč 9 911 Kč 12 755 Kč 15 607 Kč

2 3 4 5
19,2 kg 25 kg 32,4 kg 41,2 kg
85,5 cm 85,5 cm 85,5 cm 85,5 cm
103 cm 156 cm 209cm 260 cm
62 cm 62 cm 62 cm 62 cm

výška sedáku: 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm

Istra 120 x 60 80 x 80 120 x 80 160 x 80

3 086 Kč 2 951 Kč 3 485 Kč 4 222 Kč
2 806 Kč 2 682 Kč 3 168 Kč 3 838 Kč
2 029 Kč 1 920 Kč 2 309 Kč 2 615 Kč
1 845 Kč 1 745 Kč 2 099 Kč 2 377 Kč
1 057 Kč 1 031 Kč 1 176 Kč 1 607 Kč

961 937 1069 1461
RAL 7016, RAL 

7035
RAL 9005, RAL 

9006, RAL 7035
RAL 7016, RAL 

7035
RAL 7016, RAL 

7035

buk, šedá buk, šedá buk, šedá šedá

16,22 13,58 21,94 31,18

0,0644 0,0576 0,0852 0,1128

karton karton karton karton

záslepka Istra s rektifikací

47 Kč

43

40 5

M22 300

60 0,0326 kg

29,3 PA-6

kontejner

6 030 Kč
5482

hmotnost: 57
objem: 40

doplněk pro stoly Istra, pouze 2 provedení kusy v kartonu: 1 60
jiné dekory od 16 ks na poptávku

konferenční židle s velmi pevnou skořepinou z bukové překližky, 
chromovaný ocelový rám, velmi dobrá stohovatelnost 5 ks, povrch 
sedadla tvoří odolná a stálobarevná nábytková folie, základní dezén: 
přírodní buk, praktický výřez pro snadnou manipulaci, záslepky nohou 
s kloubem, nosnost: 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

St
ud

io
 P

lu
s

hloubka sedáku:

baleno do folie rozměry židle v cm
4,92 kg celková výška:

5 ks/0,423 m3 šířka:

parametry

St
ud

io
 P

lu
s

lamelové zátky do jeklů s nastavitelnou výškou. Pro 
nastavení výšky noh stolů Istra. Maximální statické osové 
zatížení 300 kg (pro závit M22). Pro jekly 40x40 mm, tloušťky 
stěny 1,5-2 mm.

rozměr E (mm)

zatížení F (kg)

hmotnost/ks

rozměr D (mm)

rozměr A (mm)

rozměr B (mm)

rozměr C (mm)

materiál

St
ud

io
 P

lu
s

vícemístná lavice s velmi pevnou skořepinou z bukové 
překližky, černě nebo šedě lakovaný ocelový rám s 
rektifikací na každém kluzáku, povrch sedadla tvoří odolná 
a stálobarevná nábytková folie, sedadlo lze nahradit 
odkládacím překližkovým stolkem - dezén lakovaný 
přírodní buk: cena lavice zůstává nezměněna, základní 
dezén: přírodní buk, nosnost: 120 kg/1 místo, záruka 36 
měsíců, český výrobek

celková hloubka:

počet míst
hmotnost:
celková výška:
šířka:

St
ud

io
 P

lu
s

stůl pro široké využití, vhodný do konferenčních místností, 
jídelen, kanceláří, dílen apod., ocelová podnož lakovaná 
podle rozměru v odstínech: světle šedá RAL 7035, antracit 
RAL 7016, černá RAL 9005 a šedá RAL 9006, nohy profil 40 
x 40 mm, tl. 1,4 mm na nohy a rám pod deskou 40 x 20 mm, 
tl. 1,2 mm, desky stolu tl. 25 mm, hraněni ABS 2 mm, 
dezén: přírodní buk 381 PR (Kronospan) nebo sv. šedá 112 
PE (Kronospan),  základní rozměry: 80x80 cm, 120x60 cm, 
120x80 cm, 160x80 cm (160x80 se v buku nenabízí), výška 
75 cm,  v balení podnoží standardně černá záslepka bez 
rektifikace, záruka 36 měsíců, vyrobeno v EU

St
ud

io
 P

lu
s

Kontejner se třemi zásuvkami na kolečkách, tužkovník, centrální 
zamykání, kovové madla a bočnice zásuvek, hranění ABS, kolečka s 
gumovou obručí pro všechny typy podlah, 2ks s mechanickou brzdou, 
korpus světle šedý 112 PE (Kronospan), půda a čílka světle šedá 112 
PE (Kronospan) nebo buk 381 PR (Kronospan), záruka 36 měsíců, český 
výrobek

rozměr (cm)

stůl komplet

c e n a   z a   k u s

balení

dezén stolových desek

hmotnost  (kg)

deska samostatně

odstín podnoží

podnoží samostatně

objem  (m3)

hloubka 

baleno do kartonu rozměry židle v cm
32 kg celková výška:

0,123 m3 šířka:

St
ud

io
 P

lu
s 

otočná židle s velmi pevnou skořepinou z bukové překližky, 
chromovaný ocelový kříž a píst, povrch sedadla tvoří odolná a 
stálobarevná nábytková folie, základní dezén: přírodní buk, praktický 
výřez pro snadnou manipulaci, kolečka s průměrem 50 mm pro měkké 
podlahy, nosnost: 130 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

baleno do kartonu rozměry židle v cm
6,88 kg celková výška:

 m3 šířka:
hloubka sedáku:
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Next PDH + Next PDH ALL UPH

6 177 Kč 7 245 Kč

6177 7245

hmotnost: 113-130
objem: 66
kusy v kartonu: 1 51

op.šedá síť, sed. černá látka / op. šedá síť, sed. šedá látka výška sedáku: 41-53
op. a sed. šedá látka / op. a sed. černá látka

Oklahoma PDH

6 984 Kč

6984

hmotnost: 123-135
objem: 67,5

provedení: opěrák / sedák kusy v kartonu: 1 50
černá síť / černá látka výška sedáku: 44,5-53,5
šedá síť / šedá látka

Oklahoma pouze na poptávku

6 650 Kč

4706 6650

hmotnost: 103,5-112
objem: 70

provedení: opěrák / sedák kusy v kartonu: 1 48
černá síť / černá látka výška sedáku: 46-55
šedá síť / šedá látka

1790 SYN PURE PDH - pouze na poptávku D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

4 484 Kč 4 615 Kč 4 657 Kč 4 811 Kč 5 028 Kč 5 588 Kč
4076 4195 4234 4 374 Kč 4 571 Kč 5 080 Kč

hmotnost: 113-123
objem: 59
kusy v kartonu: 1 46

příplatek za aluminiovou leštěnou bázi - ALU 361 výška sedáku: 42-52
výškově nastavitelné područky BR 06 678

1790 SYN PURE - pouze na poptávku D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

4 079 Kč 4 210 Kč 4 253 Kč 4 407 Kč 4 623 Kč 5 183 Kč
3708 3827 3866 4 006 Kč 4 203 Kč 4 712 Kč

hmotnost: 97-107
objem: 59
kusy v kartonu: 1 46

příplatek za aluminiovou leštěnou bázi - ALU 361 výška sedáku: 42-52
výškově nastavitelné područky BR 06 678

Sander

3 999 Kč
3 999 Kč

hmotnost: 113-122
objem: 67
kusy v kartonu: 1 48,5

výška sedáku: 44-53

0,176 m3

hloubka sedáku:

Cl
as

sic

rozměry židle v cm
celková výška:
šířka:

celková výška:
0,135 m3 šířka:

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

Cl
as

sic

746 Kč

746 Kč

moderní kancelářská židle pro široké použití, opěrák se síťovinou a 
výškově nastavitelnou bederní výztuhou, synchronní mechanismus s 
několikanásobnou aretací a nastavením tuhosti mechanismu podle 
tělesné hmotnosti uživatele, PDH - opěrka hlavy (podhlavník), leštěná 
aluminiová nebo plastová báze, kolečka s průměrem 60 mm pro měkké 
podlahy, volitelné područky, nosnost 130 kg, záruka 36 měsíců, český 
výrobek

0,153 m3

karton

20,4 kg

pracovní židle s prodyšným opěrákem a opěrkou hlavy, synchronní 
mechanismus s nastavením síly protiváhy a několikanásobnou aretací, 
bederní regulovatelná opěrka, svisle a vodorovně nastavitelné 
područky s měkkou dotykovou plochou, aluminiová leštěná báze, 
kolečka 50 mm s gumovou obručí pro všechny typy povrchů, nosnost 
130 kg, záruka 24 měsíců

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

rozměry židle v cm

0,153 m3

karton
celková výška:
šířka:
hloubka sedáku:

karton

0,15  m3 šířka:
hloubka sedáku:

397 Kč

13,32 kg
karton

rozměry židle v cm

hloubka sedáku:

c e n a   b e z   p o d r u č e k

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

celková výška:
šířka:

19,2 kg

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

karton rozměry židle v cm
19,5 kg celková výška:

kancelářská židle se síťovinou na opěráku nebo čalounem, 
podhlavníkem a bederní výztuhou,  pěna sedáku - studená pěna, 
synchronní mechanismus s trojnásobnou aretací, nastavení tuhosti 
mechanismu, leštěná aluminiová báze, kolečka o průměru 65 mm pro 
měkké podlahy, výškově, úhlově a podélně nastavitelné područky s 
měkkou dotykovou plochou, potah v odstínu černá nebo šedá, nosnost 
130 kg, záruka 36 měsíců

Cl
as

sic

moderní kancelářská židle pro široké použití, opěrák se síťovinou a 
výškově nastavitelnou bederní výztuhou, synchronní mechanismus s 
několikanásobnou aretací a nastavením tuhosti mechanismu podle 
tělesné hmotnosti uživatele, leštěná aluminiová nebo plastová báze, 
kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy, volitelné područky, 
nosnost 130 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

Cl
as

sic
Cl

as
sic

pracovní židle s prodyšným opěrákem, synchronní mechanismus s 
nastavením síly protiváhy, bederní regulovatelná opěrka, svisle a 
vodorovně nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou, 
aluminiová leštěná báze, kolečka 50 mm s gumovou obručí pro všechny 
typy povrchů, nosnost 130 kg, záruka 24 měsíců

Cl
as

sic

síť na opěráku, čalouněný sedák  ALL UPH celočalouněný 

16,3 kg

hloubka sedáku:

kancelářská židle s prodyšným opěrákem, vysoký opěrák s 
integrovaným podhlavníkem, synchronní mechanismus s aretací v 
libovolné poloze a nastavení síly protiváhy, čalouněná bederní opěrka, 
ocelová chromovaná báze, kolečka 50 mm pro měkké povrchy (koberec, 
lino), výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou, 
nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců

provedení:
 černá síť na opěradle a černý potah na sedáku, okraje: z barevné eko-
kůže: černá, šedá, modrá, zelená vínová

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
13 kg celková výška:

0,176 m3 šířka:
hloubka sedáku:

397 Kč

rozměry židle v cm
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1380 SYN Flute D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

3 755 Kč 3 886 Kč 3 929 Kč 4 083 Kč 4 300 Kč 4 860 Kč

3414 3533 3572 3 712 Kč 3 909 Kč 4 418 Kč

hmotnost: 100-126
objem: 66

příplatek za mechanismus SL 277 47
výškově nastavitelné područky BR 06 678 výška sedáku: 48-56,5

područky BR 29 525 0,75 bm

1380 ASYN Flute D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

3 160 Kč 3 291 Kč 3 334 Kč 3 488 Kč 3 705 Kč 4 265 Kč

2873 2992 3031 3 171 Kč 3 368 Kč 3 877 Kč

hmotnost: 99-114
objem: 67

příplatek za mechanismus SL 277 44
výškově nastavitelné područky BR 06 678 výška sedáku: 47-56

područky BR 29 525 0,75 bm

Novello

3 428 Kč

3428

hmotnost: 96-102,5
objem: 66
kusy v kartonu: 1 46

černá síť / černá látka výška sedáku: 44-51,5
šedá síť / šedá látka

Novello White

3 574 Kč

3574

hmotnost: 96-102,5
objem: 66

černá síť / černá látka kusy v kartonu: 1 46
zelená síť / zelená látka výška sedáku: 44-51,5

šedá síť / šedá látka

Hawaii

6 839 Kč

6839

hmotnost: 111-119
objem: 70,5
kusy v kartonu: 1 50

výška sedáku: 44-52

Denver pouze na poptávku

3576

hmotnost: 107-117
objem: 68,5
kusy v kartonu: 1 49

výška sedáku: 45-55

Cl
as

sic

celková výška:

spotřeba látky, š.140578 Kč

rozměry židle v cmkarton
12,3 kg
0,106 m3

hloubka sedáku:

Cl
as

sic karton rozměry židle v cm
12,1 kg

Cl
as

sic
Cl

as
sic

0,106 m3

12,3 kg

studentská kancelářská židle se síťovinou na opěráku a čalouněným 
sedákem, bílé plasty, synchronní mechanismus s aretací v základní poloze 
a nastavením síly protiváhy, výškově nastavitelná bederní opěrka, 
výškově nastavitelné područky, měkkou dotykovou plochou, výškové 
nastavení sedáku plynovým pístem, moderní plastová báze, kolečka Ø 50 
mm pro měkké podlahy, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců

křeslo s vysokým komfortem, dotykové části z jakostní hovězí kůže, 
ostatní z eko-kůže (ekologická syntetická kůže),  houpací mechanismus s 
aretací v základní poloze a nastavitelnou silou protiváhy, čalouněné 
područky, kolečka s průměrem 50 mm pro měkké podlahy, celoplastová 

báze, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců

Provedení: černá kůže

Cl
as

sic karton

17,3 kg
0,183 m3

karton

rozměry židle v cm
15,22 kg celková výška:
0,180 m3 šířka:

hloubka sedáku:

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

pracovní židle s vysokým kvadratickým opěrákem, asynchronní 
mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, moderní 
plastová báze, nastavení výšky opěráku mechanismem up-down, plynový 
píst, volitelné područky, kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy, 
nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

305 Kč

Cl
as

sic karton rozměry židle v cm
16,3 kg celková výška:

0,188 m3 šířka:
hloubka sedáku:

746 Kč

pracovní židle s vysokým kvadratickým opěrákem a synchronním 
mechanismem ZEP, nastavení síly protiváhy, moderní plastová báze, 
výškové nastavení opěráku mechanismem up-down, volitelné područky, 
kolečka s průměrem 60 mm pro měkké podlahy, nosnost 120 kg, záruka 
36 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

spotřeba látky, š.140

305 Kč

578 Kč

hloubka sedáku:

šířka:

celková výška:
šířka:
hloubka sedáku:

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

celková výška:
0,188 m3 šířka:

hloubka sedáku:
746 Kč

středně vysoký opěrák, dotykové části z pravé kůže, houpací 
mechanismus s aretací v základní poloze a nastavitelnou silou protiváhy, 
plastové područky, plastová báze, kolečka s průměrem 60 mm pro měkké 
podlahy,  černá kůže, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců

studentská kancelářská židle se síťovinou na opěráku a čalouněným 
sedákem, černé plasty, synchronní mechanismus s aretací v základní 
poloze a nastavením síly protiváhy, výškově nastavitelná bederní 
opěrka, výškově nastavitelné područky, měkkou dotykovou plochou, 
výškové nastavení sedáku plynovým pístem, moderní plastová báze, 
kolečka Ø 50 mm pro měkké podlahy, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců

3 576 Kč

celková výška:
šířka:

karton rozměry židle v cm

rozměry židle v cm



Classic

Ceník platný od 19.04. 2022 - STK bez DPH.xlsx strana 33

6900 Orga - pouze na poptávku BN BO, SK PH, T CU, IR, RA, X kat. P* F, FH, W

9 147 Kč 9 147 Kč 9 402 Kč 9 854 Kč 10 434 Kč 11 613 Kč

8315 8315 8 547 Kč 8 958 Kč 9 485 Kč 10 557 Kč

hmotnost: 118-126
objem: 66
kusy v kartonu: 1 46,5

*příplatek za barevnou kůži výška sedáku: 47,5-55,5
965

6950 Orga - pouze na poptávku BN BO, SK PH, T CU, IR, RA, X kat. P* F, FH, W

5 679 Kč 5 679 Kč 5 933 Kč 6 387 Kč 6 965 Kč 7 305 Kč

5163 5163 5394 5806 6332 6641

hmotnost: 95,5-104
objem: 66
kusy v kartonu: 1 47,5

*příplatek za barevnou kůži výška sedáku: 42,5-50,5
965

6950/S Orga - pouze na poptávku BN BO, SK PH, T CU, IR, RA, X kat. P* F, FH, W

5 447 Kč 5 447 Kč 5 702 Kč 6 155 Kč 6 734 Kč 7 068 Kč

4952 4952 5184 5595 6122 6425

hmotnost: 96,5
objem: 61
kusy v kartonu: 1 47,5

*příplatek za barevnou kůži výška sedáku: 44,5
965

4200 Paul - pouze na poptávku D PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 060 Kč 6 598 Kč 6 767 Kč 7 347 Kč
5509 5766 5998 6152 6679

hmotnost: 113-121
objem: 69,5
kusy v kartonu: 1 48,5

2,1 bm výška sedáku: 41-50
příplatek za mechanismus 2770 1 010 Kč 918

4250 Paul - pouze na poptávku D PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

5 811 Kč 6 348 Kč 6 519 Kč 7 097 Kč
5283 5540 5771 5926 6452

hmotnost: 102-111
objem: 69,5
kusy v kartonu: 1 48,5

1,8 bm výška sedáku: 41-50
příplatek za mechanismus 2770 1 010 Kč 918

4250/S Paul - pouze na poptávku D PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

5 811 Kč 6 348 Kč 6 519 Kč 7 097 Kč
5283 5540 5771 5926 6452

hmotnost: 101,5
objem: 65
kusy v kartonu: 1 48,5

1,8 bm výška sedáku: 43

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

0,314 m3

Cl
as

sic
 - 

m
im

o 
ka

ta
lo

g

jednací křeslo s nízkým opěrákem, čalouněné područky, ocelový 
chromovaný rám ližinového typu, kůže odstín černá (kombinace hovězí 
kůže - na dotykových částech, syntetická kůže - ostatní plochy), ostatní 
barvy kůže za příplatek (celokožené provedení), nosnost 120 kg, záruka 
36 měsíců, český výrobek karton

1 062 Kč
hloubka sedáku:

hloubka sedáku:
1 062 Kč

Cl
as

sic
 - 

m
im

o 
ka

ta
lo

g

kancelářské křeslo s nízkým opěrákem, čalouněné područky, 
mechanismus s aretací v základní poloze a nastavením síly protiváhy, 
aluminiová leštěná báze, kolečka 50 mm s gumovou obručí pro všechny 
typy podlah, kůže odstín černá (kombinace hovězí kůže - na dotykových 
částech, syntetická kůže - ostatní plochy), ostatní barvy kůže za 
příplatek (celokožené provedení), nosnost 130 kg, záruka 36 měsíců, 
český výrobek

karton rozměry židle v cm
16,6 kg celková výška:
0,363 m3 šířka:

šířka:

rozměry židle v cm
16,06 kg celková výška:

Cl
as

sic
 - 

m
im

o 
ka

ta
lo

g

kancelářské křeslo s vysokým opěrákem, čalouněné područky, 
pětipolohový houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy 
(multiblok 2770), aluminiová leštěná báze, kolečka 50 mm s gumovou 
obručí pro všechny typy podlah, kůže odstín  černá (kombinace hovězí 
kůže - na dotykových částech, syntetická kůže - ostatní plochy), ostatní 
barvy kůže za příplatek (celokožené provedení), nosnost 130 kg, záruka 
36 měsíců, český výrobek

karton rozměry židle v cm
18,7 kg celková výška:
0,363 m3 šířka:

hloubka sedáku:
1 062 Kč

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

0,355 m3 šířka:
hloubka sedáku:

spotřeba látky, š.140

Cl
as

sic

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
16,9 kg celková výška:

vysoký ergonomicky tvarovaný opěrák, látkový potah, základní houpací 
mechanismus s aretací v základní poloze a nastavitelnou silou 
protiváhy, čalouněné plastové područky, celoplastová báze. Možnost 
objednat mechanismus multiblok 2770, kolečka s průměrem 60 mm pro 
měkké podlahy, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

BN

6 343 Kč

Cl
as

sic

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm

0,355 m3 šířka:
hloubka sedáku:

spotřeba látky, š.140

16,5 kg celková výška:

nízký ergonomicky tvarovaný opěrák, látkový potah,  základní houpací 
mechanismus s aretací v základní poloze a nastavitelnou silou 
protiváhy, čalouněné plastové područky, celoplastová báze, kolečka s 
průměrem 60 mm pro měkké podlahy, nosnost 120 kg, záruka 24 
měsíců, český výrobek

BN

6 094 Kč

Cl
as

sic

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
16,8 kg celková výška:
0,328 m3 šířka:

spotřeba látky, š.140
hloubka sedáku:

BN

6 094 Kč
jednací křeslo, nízký ergonomicky tvarovaný opěrák, látkový potah, 
černý ocelový rám kruhového průřezu, čalouněné plastové područky, 
nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, český výrobek
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Above pouze na poptávku

5 979 Kč

5979

hmotnost: 116-129
objem: 67,5

provedení: opěrák / sedák kusy v kartonu: 1 51
černá síť / černá látka výška sedáku: 44-49

Above/S pouze na poptávku

4 778 Kč

4778

hmotnost: 101
provedení: opěrák / sedák objem: 58

černá síť / černá látka kusy v kartonu: 1 52
modrá síť / černá látka výška sedáku: 42,5
vínová síť / černá látka

1540 ASYN C D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

3 226 Kč 3 357 Kč 3 400 Kč 3 554 Kč 3 771 Kč 4 331 Kč
2933 3052 3091 3 231 Kč 3 428 Kč 3 937 Kč

hmotnost: 107,5-127
objem: 63,5
kusy v kartonu: 1 46

výškově nastavitelné područky BR 06 678 výška sedáku: 46,5-58,5
područky BR 07 492 0,75 bm

1540 ASYN D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

2 752 Kč 2 883 Kč 2 926 Kč 3 080 Kč 3 297 Kč 3 857 Kč

2502 2621 2660 2 800 Kč 2 997 Kč 3 506 Kč

hmotnost: 106-125,5
objem: 63,5
kusy v kartonu: 1 46

výškově nastavitelné područky BR 06 678 výška sedáku: 45-57
područky BR 07 492 0,75 bm

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k   a   p o d h l a v n í k u

karton

hloubka sedáku:

celková výška:
0,153 m3 šířka:

rozměry židle v cm
16,6 kg

hloubka sedáku:

541 Kč spotřeba látky, š.140

kancelářská pracovní židle s vysokým opěrákem, asynchronní 
mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, nastavení 
výšky opěráku mechanismem up-down, plynový píst, volitelné 
područky, kolečka s průměrem 50 mm pro měkké podlahy, nosnost 120 
kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

šířka:
hloubka sedáku:

celková výška:
karton

0,166 m3

rozměry židle v cm
15,1 kg

c e n a   b e z   p o d r u č e k

Cl
as

sic

746 Kč

c e n a   b e z   p o d r u č e k

541 Kč spotřeba látky, š.140

kancelářská pracovní židle s vysokým opěrákem, asynchronní 
mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, nastavení 
výšky opěráku mechanismem up-down, plynový píst, ocelová 
chromovaná báze, kolečka s průměrem 50 mm pro měkké podlahy, 
volitelné područky, nosnost 130 kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

Cl
as

sic karton rozměry židle v cm
16,5 kg

746 Kč

0,166 m3
celková výška:
šířka:

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton

hloubka sedáku:
0,520 m3

rozměry židle v cm
13 kg celková výška:

šířka:

Cl
as

sic
 - 

m
im

o 
ka

ta
lo

g

moderně designovaná kancelářské židle se síťovinou na opěradle a 
opěrce hlavy, synchronní mechanismus s několikanásobnou aretací a 
nastavením síly protiváhy, područky s měkkou dotykovou plochou, 
výškově nastavitelné, výškově nastavitelná bederní opěrka,  flexibilní 
opěrka hlavy s nastavením výšky - PDH, moderní plastová báze, kolečka 
Ø 60 mm - s gumovou obručí pro všechny typy podlah, nosnost: 120 kg, 
záruka 24 měsíců

Cl
as

sic
 - 

m
im

o 
ka

ta
lo

g

moderně designovaná konferenční židle se síťovinou na opěradle, 
područky s měkkou dotykovou plochou, chromovaná ližinová 
konstrukce, nosnost: 120 kg, záruka 24 měsíců
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1640 ASYN C Athea D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

3 139 Kč 3 270 Kč 3 313 Kč 3 467 Kč 3 684 Kč 4 244 Kč

2854 2973 3012 3 152 Kč 3 349 Kč 3 858 Kč

hmotnost: 92,5-110,5
objem: 58
kusy v kartonu: 1 45,5

výškově nastavitelné područky BR 06 678 výška sedáku: 39-52
područky BR 07 492 0,75 bm

1640 ASYN Athea D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

2 691 Kč 2 822 Kč 2 864 Kč 3 018 Kč 3 235 Kč 3 795 Kč

2446 2565 2604 2 744 Kč 2 941 Kč 3 450 Kč

hmotnost: 96,5-117
objem: 58
kusy v kartonu: 1 45,5

výškově nastavitelné područky BR 06 678 výška sedáku: 40-53
područky BR 07 492 0,75 bm

1140 ASYN C D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

2 683 Kč 2 814 Kč 2 857 Kč 3 011 Kč 3 227 Kč 3 787 Kč

2439 2558 2597 2 737 Kč 2 934 Kč 3 443 Kč

hmotnost: 94-114,5
objem: 62
kusy v kartonu: 1 44

0,75 bm výška sedáku: 41-55

1140 ASYN D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

2 225 Kč 2 356 Kč 2 399 Kč 2 553 Kč 2 770 Kč 3 330 Kč

2023 2142 2181 2 321 Kč 2 518 Kč 3 027 Kč

hmotnost: 94-114,5
objem: 62
kusy v kartonu: 1 44

0,75 bm výška sedáku: 41-55

Texas MULTI vyřazeno ze sortimentu

není k dispozici

2364

hmotnost: 101-109
objem: 62
kusy v kartonu: 1 48

výška sedáku: 44-52

Cl
as

sic

rozměry židle v cm

Cl
as

sic

c e n a   b e z   p o d r u č e k

541 Kč spotřeba látky, š.140

kancelářská pracovní židle s vysokým opěrákem, asynchronní 
mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, nastavení 
výšky opěráku mechanismem up-down, plynový píst, ocelová 
chromovaná báze, kolečka s průměrem 50 mm pro měkké podlahy, 
volitelné područky, nosnost 130 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek karton

746 Kč
hloubka sedáku:
šířka:

12,1 kg

0,166 m3

celková výška:

541 Kč

kancelářská pracovní židle s vysokým opěrákem, asynchronní 
mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, nastavení 
výšky opěráku mechanismem up-down, plynový píst, kolečka s průměrem 
50 mm pro měkké podlahy, volitelné područky, nosnost 120 kg, záruka 
36 měsíců, český výrobek

šířka:
hloubka sedáku:

celková výška:
karton

spotřeba látky, š.140

0,166 m3

rozměry židle v cm
10,7 kg

c e n a   b e z   p o d r u č e k

746 Kč

šířka:
hloubka sedáku:

rozměry židle v cm

Cl
as

sic

14,5 kg
0,118 m3

středně vysoký opěrák, mechanismus multiblok s několikanásobnou 
aretací a nastavitelnou silou protiváhy, plastové područky, ocelová 
chromová báze, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců

barevné odstíny: tmavě šedá, modrá

karton
celková výška:

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

Cl
as

sic

0,161 m3 šířka:

spotřeba látky, š.140

celková výška:

hloubka sedáku:
spotřeba látky, š.140

kancelářská pracovní židle s středně vysokým opěrákem, asynchronní 
mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, nastavení 
výšky opěráku mechanismem up-down, plynový píst, kolečka s průměrem 
50 mm pro měkké podlahy, volitelné područky, nosnost 120 kg, záruka 
24 měsíců, český výrobek

kancelářská pracovní židle se středně vysokým opěrákem, asynchronní 
mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, nastavení 
výšky opěráku mechanismem up-down, plynový píst, ocelová 
chromovaná báze, kolečka s průměrem 50 mm pro měkké podlahy, 
volitelné područky, nosnost 130 kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

11,5 kg

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm

0,161 m3 šířka:

c e n a   b e z   p o d r u č e k

hloubka sedáku:

Cl
as

sic karton rozměry židle v cm
celková výška:13,5 kg
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Miami

3 848 Kč
3848

karton rozměry židle v cm
barevné kombinace: hmotnost: celková výška: 112-120

šedá – černá objem: šířka: 66
modrá – černá kusy v kartonu: 1 hloubka sedáku: 50
bordo – černá výška sedáku: 48,5-56,5

Tennessee

2 250 Kč

2250
karton rozměry židle v cm

hmotnost: celková výška: 108,5-118
objem: šířka: 61
kusy v kartonu: 1 hloubka sedáku: 51

výška sedáku: 44-51

Panther ASYN C D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

2 313 Kč 2 444 Kč 2 487 Kč 2 641 Kč 2 858 Kč 3 418 Kč

2103 2222 2261 2 401 Kč 2 598 Kč 3 107 Kč

hmotnost: 99-116
objem: 55
kusy v kartonu: 1 46

0,8 bm výška sedáku: 42-55

Panther ASYN D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

1 879 Kč 2 010 Kč 2 053 Kč 2 207 Kč 2 423 Kč 2 983 Kč

1708 1827 1866 2 006 Kč 2 203 Kč 2 712 Kč

hmotnost: 99-116
objem: 55
kusy v kartonu: 1 46

0,8 bm výška sedáku: 42-55

Panther D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

1 603 Kč 1 734 Kč 1 777 Kč 1 931 Kč 2 147 Kč 2 707 Kč

1457 1576 1615 1 755 Kč 1 952 Kč 2 461 Kč

hmotnost: 99-117,5
objem: 55
kusy v kartonu: 1 45

0,75 bm výška sedáku: 42,5-57

1080 MEK D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

1 482 Kč 1 613 Kč 1 656 Kč 1 810 Kč 2 026 Kč 2 586 Kč

1347 1466 1505 1 645 Kč 1 842 Kč 2 351 Kč

hmotnost: 99,5-117,5
objem: 55
kusy v kartonu: 1 44,5

0,71 bm výška sedáku: 44-57

Cl
as

sic

kancelářská pracovní židle se středně vysokým opěrákem, asynchronní 
mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, nastavení 
výšky opěráku, plynový píst, kolečka s průměrem 50 mm pro měkké 
podlahy, volitelné područky, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, český 
výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

Cl
as

sic

0,100 m3 šířka:
hloubka sedáku:

rozměry židle v cm

spotřeba látky, š.140

10 kg celková výška:

kancelářská pracovní židle s nastavením úhlu opěráku, plynový píst k 
nastavení výšky sedáku, nastavitelná výška opěráku, kolečka s 
průměrem 50 mm pro měkké podlahy, volitelné područky, nosnost 120 
kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton

12,9 kg
rozměry židle v cm

spotřeba látky, š.140
hloubka sedáku:

karton
celková výška:

0,161 m3 šířka:

kancelářské křeslo,  vysoký opěrák, houpací mechanismus s aretací a 
nastavitelnou silou protiváhy, ocelové područky s čalounem, ocelová 
chromová báze, kolečka s průměrem 50 mm pro měkké podlahy, 
nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců

Cl
as

sic
Cl

as
sic

 m3

15 kg

kancelářská židle s prodyšným opěrákem, vysoký opěrák, houpací 
mechanismus s nastavením síly protiváhy, bederní opěrka, ocelová 
chromovaná báze, kolečka s průměrem 50 mm pro měkké podlahy, 
černá síťovina a látka na sedáku, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců

13 kg
0,101 m3

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

Cl
as

sic

kancelářská pracovní židle se středně vysokým opěrákem, asynchronní 
mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, nastavení 
výšky opěráku, plynový píst, ocelová chromovaná báze, kolečka s 
průměrem 50 mm pro měkké podlahy, volitelné područky, nosnost 130 
kg, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm

spotřeba látky, š.140

celková výška:

hloubka sedáku:
0,161 m3 šířka:
14,3 kg

Cl
as

sic

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
9,3 kg

hloubka sedáku:

pracovní čalouněná židle, středně vysoký opěrák, plynový píst, 
nastavení opěráku ve vodorovném a svislém směru, nastavitelný úhel 
mezi sedákem a opěrákem, kolečka s průměrem 50 mm pro měkké 
podlahy, volitelné područky, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, český 
výrobek

šířka:

spotřeba látky, š.140

celková výška:
0,108 m3
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2150 D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

1 140 Kč 1 271 Kč 1 313 Kč 1 467 Kč 1 684 Kč 2 244 Kč

1036 1155 1194 1 334 Kč 1 531 Kč 2 040 Kč

hmotnost: 81
odstín rámu X: odstín plastu Y: objem: 53

6 - šedý lak, RAL 9006 1 - bílý, RAL 9010 57,5
7 - bílý lak, RAL 9016 4 - tm. šedý, RAL 7037 výška sedáku: 46

8 - modrý, RAL 5015 0,7 bm
9 - oranžový, RAL 2004
.. - světle šedý RAL 7035

2150 D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

1 011 Kč 1 142 Kč 1 185 Kč 1 339 Kč 1 555 Kč 2 115 Kč

919 1038 1077 1 217 Kč 1 414 Kč 1 923 Kč

hmotnost: 81,5
odstín rámu X: odstín plastu Y: objem: 53

5 - černý lak, RAL 9005 0 - černý, RAL 9005 58
0,7 bm výška sedáku: 46,5

2150 D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

883 Kč 1 014 Kč 1 057 Kč 1 211 Kč 1 428 Kč 1 988 Kč

803 922 961 1 101 Kč 1 298 Kč 1 807 Kč

hmotnost: 81
odstín rámu X: odstín plastu Y: objem: 53

0 - černý lak, RAL 9005 0 - černý, RAL 9005 57,5
0,7 bm výška sedáku: 46

2150 D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

756 Kč 887 Kč 930 Kč 1 084 Kč 1 300 Kč 1 860 Kč

687 806 845 985 Kč 1 182 Kč 1 691 Kč

hmotnost: 81
objem: 48

55,5
0,7 bm výška sedáku: 48

2180/S D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

3 298 Kč 3 429 Kč 3 472 Kč 3 626 Kč 3 842 Kč 4 402 Kč

2998 3117 3156 3 296 Kč 3 493 Kč 4 002 Kč

hmotnost: celková výška: 84
objem: šířka: 56,5

celková hloubka: 58
výška sedáku: 47
spotřeba látky, š.140 0,75 bm

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

8,8 kg
0,275 m3

rozměry židle v cmbaleno do folie

Cl
as

sic

ISY Stretta - pouze na poptávku
čalouněná jednací židle s osobitým designem, celková šířka je 
optimalizována pro maximální využití místa, ocelový rám s profilem 30 x 
15 mm, černý lak, černý plast opěradla, stohovatelnost 3 kusy, nosnost 
130 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

St
ud

io
 P

lu
s

Magix
jednací čalouněná židle včetně područek, ocelový chromovaný rám 
ližinového typu, stohovatelná (max. 3 kusy), nosnost 120 kg, záruka 36 
měsíců, český výrobek

celková hloubka:
spotřeba látky, š.140

baleno do folie rozměry židle v cm
6,10 kg celková výška:

rozměry židle v cm
Kódování výrobku: 2150 XY celková výška:

3ks/0,366 m3 šířka:

celková hloubka:
spotřeba látky, š.140

šířka:

šířka:
celková hloubka:

spotřeba látky, š.140

baleno do folie rozměry židle v cm
celková výška:

5ks/0,495 m3

6,10 kg

Cl
as

sic

ISY - pouze na poptávku
čalouněná jednací židle s osobitým designem, černě lakovaný rám, profil 
30 x 15 mm, černý krycí plast opěráku, profil krycího plastu umožňuje 
snadné uchopení pro manipulaci, stohovatelnost 3 kusy, nosnost 130 kg, 
záruka 36 měsíců, český výrobek

Kódování výrobku: 2150 XY

Cl
as

sic

5,30 kg
5ks/0,495 m3

baleno do folie

čalouněná jednací židle s osobitým designem, černě lakovaný rám, profil 
30 x 15 mm s inklinací 45o , černý krycí plast opěráku, profil krycího 
plastu umožňuje snadné uchopení pro manipulaci, stohovatelnost 3 kusy, 
nosnost 130 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

ISY 45 - pouze na poptávku

Cl
as

sic

ISY 45 - pouze na poptávku

celková hloubka:

rozměry židle v cm
celková výška:

baleno do folie
6,10 kg

5ks/0,495 m3

čalouněná jednací židle s osobitým designem, vyniká barevností plastů a 
lakováním rámu, profil 30 x 15 mm s inklinací 45o , profil krycího plastu 
umožňuje snadné uchopení pro manipulaci, stohovatelnost 3 kusy, 
nosnost 130 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

Kódování výrobku: 2150 XY

spotřeba látky, š.140

šířka:
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Lara pouze na poptávku BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

povrch rámu: 1111 1230 1269 1 409 Kč 1 606 Kč 2 115 Kč
černý / šedý lak - N / G 1 353 Kč 1 396 Kč 1 550 Kč 1 767 Kč 2 327 Kč

chrom - C 1 625 Kč 1 668 Kč 1 822 Kč 2 038 Kč 2 598 Kč
1358 1477 1516 1 656 Kč 1 853 Kč 2 362 Kč

hmotnost: 84
objem: 50
počet v balení 2 44

0,6 bm výška sedáku: 47

Laura pouze na poptávku

1 613 Kč
1613

hmotnost: 86,5
objem: 48

barvy plastů: bílá kusy v kartonu: 1 39,5
výška sedáku: 47

Dama pouze na poptávku D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

povrch rámu:
černý / šedý lak - N / G 1 966 Kč 2 097 Kč 2 140 Kč 2 294 Kč 2 510 Kč 3 070 Kč

1787 1906 1945 2 085 Kč 2 282 Kč 2 791 Kč

hmotnost: 86,5
objem: 52,5

43,5
0,7 bm výška sedáku: 48,5

Maria pouze na poptávku

1 702 Kč
1702

hmotnost: 81
objem: 57,5

barvy plastů: černá, červená, bílá kusy v kartonu: 1 40,5
výška sedáku: 44,5

2091 N Alina pouze na poptávku D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

1 885 Kč 2 016 Kč 2 059 Kč 2 213 Kč 2 430 Kč 2 990 Kč
1714 1833 1872 2 012 Kč 2 209 Kč 2 718 Kč

hmotnost: 81
objem: 51

44
0,7 bm výška sedáku: 46

karton

kavárenská židle na chromované podnoži, celoplastový sedák s 
područkami, stohovatelnost 10 ks, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců

4 ks/0,25 m3

rozměry židle v cm

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

hloubka sedáku:

karton

Cl
as

sic

spotřeba látky, š.140

rozměry židle v cm
celková výška:
šířka:
hloubka sedáku:

konferenční židle s kvadratickým typem opěradla, čaloun z odolné 
polyuretanové pěny, černý ocelový rám oválného průřezu 30x15 mm, 
snímatelný čaloun na područkách, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, 
český výrobek

baleno do folie
6,8 kg

2 ks/0,389 m3

celková výška:

Cl
as

sic

čalouněná jednací židle, kvalitní čaloun, černý ocelový rám kruhového 
průřezu, stohovatelná (5 kusů), nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, český 
výrobek

Cl
as

sic

baleno do folie
5,9 kg

4 ks/0,162 m3

kavárenská židle na chromované podnoži, celoplastový sedák, 
stohovatelnost 10 ks, nosnost 120 kg , záruka 24 měsíců

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

Cl
as

sic

5,56 kg celková výška:
šířka:
hloubka sedáku:

rozměry židle v cm

0,233 m3 šířka:
hloubka sedáku:

celková výška:

spotřeba látky, š.140

4,84 kg
šířka:

Cl
as

sic

baleno do kartonu rozměry židle v cmčalouněná skládací židle, kvalitní čaloun, velmi dobré vlastnosti pro 
uskladnění, ocelový rám kruhového průřezu, nosnost 130 kg, záruka 24 
měsíců, český výrobek 0,094 m3

hloubka sedáku:

5,5 kg celková výška:
šířka:

spotřeba látky, š.140

rozměry židle v cm



Classic
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2090 N Alina - pouze na poptávku D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

2 805 Kč 2 936 Kč 2 979 Kč 3 133 Kč 3 350 Kč 3 909 Kč
2550 2669 2708 2 848 Kč 3 045 Kč 3 554 Kč

hmotnost: 81
objem: 58

44
0,7 bm výška sedáku: 46

2091 G Alina - pouze na poptávku D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

1 989 Kč 2 120 Kč 2 163 Kč 2 317 Kč 2 533 Kč 3 093 Kč
1808 1927 1966 2 106 Kč 2 303 Kč 2 812 Kč

hmotnost: 81
objem: 51

44
0,7 bm výška sedáku: 46

2090 G Alina - pouze na poptávku D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

2 911 Kč 3 042 Kč 3 084 Kč 3 238 Kč 3 455 Kč 4 015 Kč
2646 2765 2804 2 944 Kč 3 141 Kč 3 650 Kč

hmotnost: 81
objem: 58

44
0,7 bm výška sedáku: 46

Spider D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

1 388 Kč 1 507 Kč 1 546 Kč 1 686 Kč 1 883 Kč 2 392 Kč

1388 1507 1546 1 686 Kč 1 883 Kč 2 392 Kč

hmotnost: 83
objem: 57,5
kusy v kartonu: 1 40,5

výška sedáku: 44,5

Taurus TN (TG) D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

813 Kč 944 Kč 987 Kč 1 141 Kč 1 357 Kč 1 917 Kč

739 858 897 1 037 Kč 1 234 Kč 1 743 Kč

hmotnost: 83,5
objem: 53,5

0,7 bm 43
výška sedáku: 46,5

Taurus TC D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

985 Kč 1 115 Kč 1 158 Kč 1 312 Kč 1 529 Kč 2 089 Kč

895 1014 1053 1 193 Kč 1 390 Kč 1 899 Kč

hmotnost: 83,5
objem: 53,5

0,7 bm 43
výška sedáku: 46,5

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

čalouněná jednací židle s područkami, kvalitní čaloun, šedě lakovaný 
ocelový rám kruhového průřezu, stohovatelná (5 kusů), nosnost 120 kg, 
záruka 24 měsíců, český výrobek

celková výška:
šířka:
hloubka sedáku:

čalouněná jednací židle, kvalitní čaloun, šedě lakovaný ocelový rám 
kruhového průřezu, stohovatelná (5 kusů), nosnost 120 kg, záruka 24 
měsíců, český výrobek

Cl
as

sic

hloubka sedáku:
0,267 m3 šířka:

baleno do folie rozměry židle v cm
7,5 kg celková výška:

spotřeba látky, š.140

Cl
as

sic

jednací židle se síťovaným opěradlem (černá síť na opěráku), čaloun na 
sedáku, ocelový rám: chromovaný - C, černý - N, šedý - G (za jednotnou 
cenu) stohovatelnost 5 kusů, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, český 
výrobek

rozměry židle v cm
celková výška:

hloubka sedáku:

5,56 kg
0,369 m3 šířka:

baleno do folie

Cl
as

sic baleno do folie
5,9 kg

0,233 m3

spotřeba látky, š.140

Cl
as

sic

rozměry židle v cm

hloubka sedáku:
šířka:

Cl
as

sic baleno do folie
7,5 kg

0,267 m3

spotřeba látky, š.140

čalouněná jednací židle s područkami, kvalitní čaloun, černý ocelový rám 
kruhového průřezu, stohovatelná (5 kusů), nosnost 120 kg, záruka 24 
měsíců, český výrobek

celková výška:

rozměry židle v cm

Cl
as

sic

jednací čalouněná židle, ocelový rám lakovaný černě (N) nebo šedě (G) 
(profil ovál), stohovatelná (5 kusů), sedák se spodním plastovým krytem, 
nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

celková výška:
baleno do folie

0,23 m3

hloubka sedáku:
šířka:

rozměry židle v cm
7,5 kg

spotřeba látky, š.140

šířka:

rozměry židle v cm
celková výška:

hloubka sedáku:

jednací čalouněná židle, chromovaný ocelový rám (profil ovál), 
stohovatelná (5 kusů), sedák se spodním plastovým krytem, nosnost 120 
kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

7,5 kg
0,23 m3

baleno do folie

spotřeba látky, š.140



Classic
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1120 TN D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

936 Kč 1 067 Kč 1 110 Kč 1 264 Kč 1 481 Kč 2 041 Kč

851 970 1009 1 149 Kč 1 346 Kč 1 855 Kč

hmotnost: 83,5
objem: 53

42,5
0,7 bm výška sedáku: 46

1120 TG D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

936 Kč 1 067 Kč 1 110 Kč 1 264 Kč 1 481 Kč 2 041 Kč
851 970 1009 1 149 Kč 1 346 Kč 1 855 Kč

hmotnost: 83,5
objem: 53

42,5
0,7 bm výška sedáku: 46

1120 TC D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

1 085 Kč 1 216 Kč 1 258 Kč 1 412 Kč 1 629 Kč 2 189 Kč
986 1105 1144 1 284 Kč 1 481 Kč 1 990 Kč

hmotnost: 83,5
objem: 53

42,5
0,7 bm výška sedáku: 46

1122 TN (TG) D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

4 736 Kč 4 997 Kč 5 083 Kč 5 391 Kč 5 825 Kč 6 944 Kč
4305 4543 4621 4901 5295 6313

hmotnost: 83,5
objem: 104

1,4 bm 62
výška sedáku: 46,5

1123 TN (TG) D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

6 476 Kč 6 868 Kč 6 997 Kč 7 459 Kč 8 109 Kč 9 789 Kč
5887 6244 6361 6781 7372 8899

hmotnost: 83,5 cm
objem: 155 cm

2,1 bm 62 cm
výška sedáku: 46,5 cm

1124 TN (TG) D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

8 215 Kč 8 738 Kč 8 910 Kč 9 526 Kč 10 393 Kč 12 632 Kč
7468 7944 8100 8660 9448 11484

hmotnost: 83,5
objem: 209

2,8 bm 62
výška sedáku: 46,5

Cl
as

sic
Cl

as
sic

trojmístná čalouněná lavice, černý nebo šedý ocelový 
rám, kluzáky nastavitelné výškově, sedadlo lze nahradit 
odkládacím překližkovým stolkem - dezén lakovaný 
přírodní buk: cena lavice zůstává nezměněna, nosnost 120 
kg/1 místo, záruka 24 měsíců, český výrobek

čtyřmístná čalouněná lavice, černý nebo šedý 
ocelový rám, kluzáky nastavitelné výškově, 
sedadlo lze nahradit odkládacím překližkovým 
stolkem - dezén lakovaný přírodní buk: cena 
lavice zůstává nezměněna, nosnost 120 kg/1 
místo, záruka 24 měsíců, český výrobek

šířka:
hloubka sedáku:

rozměry židle v cm
celková výška:

29,2 kg

spotřeba látky, š.140

baleno do folie rozměry židle v cm

rozměry židle v cm

šířka:
hloubka sedáku:

celková výška:

Cl
as

sic

čalouněná jednací židle, ocelový rám oválného průřezu - lakování šedý 
RAL 9006, sedák se spodním plastovým krytem, stohovatelná (5 kusů), 
nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

baleno do folie
7,3 kg
0,23 m3

spotřeba látky, š.140

rozměry židle v cmbaleno do folie
22,9 kg

čalouněná jednací židle, chromovaný ocelový rám oválného průřezu, 
sedák se spodním plastovým krytem, stohovatelná (5 kusů), nosnost 120 
kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

baleno do folie rozměry židle v cm
7,3 kg celková výška:

spotřeba látky, š.140

celková hloubka:

0,23 m3

celková výška:

Cl
as

sic

spotřeba látky, š.140

Cl
as

sic

0,91 m3

spotřeba látky, š.140
šířka:
celková hloubka:

šířka:

celková výška:

celková hloubka:

Cl
as

sic

čalouněná jednací židle, ocelový rám oválného průřezu - černé lakování, 
sedák se spodním plastovým krytem, stohovatelná (5 kusů), nosnost 120 
kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

baleno do folie

spotřeba látky, š.140

7,3 kg

dvoumístná čalouněná lavice, černý nebo šedý ocelový 
rám, kluzáky nastavitelné výškově, sedadlo lze nahradit 
odkládacím překližkovým stolkem - dezén lakovaný 
přírodní buk: cena lavice zůstává nezměněna, nosnost 120 
kg/1 místo, záruka 24 měsíců, český výrobek

0,46 m3

baleno do folie
17,8 kg

0,68 m3

šířka:

0,23 m3

hloubka sedáku:

rozměry židle v cm
celková výška:
šířka:
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1125 TN (TG) + tavo D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

9 954 Kč 10 608 Kč 10 823 Kč 11 593 Kč 12 676 Kč 15 476 Kč

9049 9644 9839 10539 11524 14069

hmotnost: 83,5
objem: 260

2,8 bm 62
výška sedáku: 46,5

1125 TN (TG) D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

9 954 Kč 10 608 Kč 10 823 Kč 11 593 Kč 12 676 Kč 15 476 Kč

9049 9644 9839 10539 11524 14069

hmotnost: 83,5 cm
objem: 260 cm

3,5 bm 62 cm
výška sedáku: 46,5 cm

1120 L N RAL 9006 C

černý stříbr. l. chrom

1 271 Kč 1 271 Kč 1 415 Kč

1155 1155 1286

hmotnost: 83
objem: 53

42,5
výška sedáku: 46

112x LN (LG) 1122 1123 1124 1125
4845 6644 8432 10231

5 330 Kč 7 308 Kč 9 275 Kč 11 254 Kč

2 3 4 5
19,2 kg 25 kg 32,4 kg 41,2 kg
83,5 cm 83,5 cm 83,5 cm 83,5 cm
104 cm 155 cm 209 cm 260 cm
62 cm 62 cm 62 cm 62 cm

výška sedáku: 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm

Taurus PN (PG) LAYER plast

792 Kč

720

hmotnost: 75
objem: 55

43
výška sedáku: 45,5

Taurus PC LAYER plast

932 Kč

847

hmotnost: 75
objem: 55

43
výška sedáku: 45,5
hloubka sedáku:

hloubka sedáku:

celková výška:

hmotnost:
celková výška:
šířka:

počet míst

celková výška:

celková výška:
šířka:

rozměry židle v cm

rozměry židle v cm
37,7 kg
1,14 m3

celková výška:
šířka:
celková hloubka:spotřeba látky, š.140

Cl
as

sic baleno do folie

rozměry židle v cm

Cl
as

sic

jednací židle s bukovou lakovanou překližkou, ocelový rám oválného 
průřezu, stohovatelná (5 kusů), nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, český 
výrobek

0,23 m3

baleno do folie
8 kg

šířka:

jednací židle, chromovaný ocelový rám (profil ovál), s plastovým 
sedákem a opěrákem v odstínech: P25 - červená, P26 - černá, P27 - tm. 
modrá, P28 - slonová kost, P29 - tm. šedá, P30 - vínová, stohovatelná 
(max. 10 kusů), nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

Cl
as

sic

pětimístná čalouněná lavice, černý nebo šedý 
ocelový rám, kluzáky nastavitelné výškově, 
baleno do folie, nosnost 120 kg/1místo, záruka 
24 měsíců, český výrobek

celková hloubka:

4,2 kg

4,2 kg
0,23 m3

rozměry židle v cm

čtyřmístná čalouněná lavice s odkládacím 
stolkem z bukové překližky, černý nebo šedý 
ocelový rám, kluzáky nastavitelné výškově,  
nosnost 120 kg/1 místo, záruka 24 měsíců, 
český výrobek

Cl
as

sic
Cl

as
sic

vícemístná lavice, černé nebo šedé lakování, s 
dřevěným sedákem a opěrákem z bukové překližky 
lakované transparentním lakem, baleno do folie, 
sedadlo lze nahradit odkládacím překližkovým 
stolkem - dezén lakovaný přírodní buk: cena lavice 
zůstává nezměněna, nosnost 120 kg/1místo, záruka 
24 měsíců, český výrobek

jednací židle, černě (N) nebo šedě (G) lakovaný ocelový  rám  (profil 
ovál), s plastovým sedákem a opěrákem v odstínech: P25 - červená, P26 - 
černá, P27 - tm. modrá, P28 - slonová kost, P29 - tm. šedá, P30 - vínová, 
stohovatelná (max. 10 kusů), nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, český 
výrobek rozměry židle v cmbaleno do folie

0,23 m3 šířka:
hloubka sedáku:

celková hloubka:

celková výška:
šířka:

36,2 kg
1,14 m3

Cl
as

sic baleno do folie

spotřeba látky, š.140
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112x PN (PG) LAYER 1122 1123 1124 1125
4110 5608 7106 8605

4 521 Kč 6 169 Kč 7 817 Kč 9 466 Kč

2 3 4 5
13,2 kg 16 kg 20 kg 26,2 kg
83,5 cm 83,5 cm 83,5 cm 83,5 cm
104 cm 155 cm 209 cm 260 cm
62 cm 62 cm 62 cm 62 cm

výška sedáku: 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm

Taurus PN (PG) ISO plast

792 Kč

720

hmotnost: 73
objem: 55

43
výška sedáku: 45,5

Taurus PC ISO plast

932 Kč

847 693

hmotnost: 73
objem: 55

43
výška sedáku: 45,5

112x PN (PG) ISO 1122 1123 1124 1125
4110 5608 7106 8605

4 521 Kč 6 169 Kč 7 817 Kč 9 466 Kč
2 3 4 5

13,2 kg 16 kg 20 kg 26,2 kg
83,5 cm 83,5 cm 83,5 cm 83,5 cm
104 cm 155 cm 209 cm 260 cm
62 cm 62 cm 62 cm 62 cm

výška sedáku: 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm

Taurus TN (TG) NET D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

933 Kč 1 064 Kč 1 107 Kč 1 261 Kč 1 477 Kč 2 037 Kč
848 967 1006 1 146 Kč 1 343 Kč 1 852 Kč

hmotnost: 77
objem: 53,5

0,7 bm 80
výška sedáku: 46,5

Taurus TC NET D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

1 140 Kč 1 271 Kč 1 313 Kč 1 467 Kč 1 684 Kč 2 244 Kč
1036 1155 1194 1 334 Kč 1 531 Kč 2 040 Kč

hmotnost: 77
objem: 53,5

0,7 bm 80
výška sedáku: 46,5

Cl
as

sic

tradiční jednací židle opatřená nově síťovaným opěradlem (černá síť na 
opěráku), čaloun na sedáku, černě (N) nebo šedě (G) lakovaný ocelový rám, 
stohovatelnost 5 kusů, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

baleno do folie

šířka:

spotřeba látky, š.140

celková hloubka:

0,23 m3

5,1 kg

Cl
as

sic

celková výška:

vícemístná lavice, černé nebo šedé lakování, s 
plastovým sedákem a opěrákem v odstínech: P10 - 
černá, P13 - modrá, P15 - oranžová, P16 - zelená, baleno 
do folie, sedadlo lze nahradit odkládacím překližkovým 
stolkem - dezén lakovaný přírodní buk: cena lavice 
zůstává nezměněna, nosnost 120 kg/1 místo, záruka 24 
měsíců, český výrobek

Cl
as

sic

4,2 kg
0,23 m3 šířka:

celková výška:

počet míst

jednací židle, chromovaný ocelový rám (profil ovál), s plastovým sedákem a 
opěrákem v odstínech: P10 - černá, P13 - modrá, P15 - oranžová, P16 - 
zelená, stohovatelná (max. 10 kusů), nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, 
český výrobek

baleno do folie rozměry židle v cm

rozměry židle v cm
celková výška:
šířka:
celková hloubka:

hmotnost:

hloubka sedáku:

Cl
as

sic

tradiční jednací židle opatřená nově síťovaným opěradlem (černá síť na 
opěráku), čaloun na sedáku, ocelový chromovaný rám, stohovatelnost 5 
kusů, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

celková výška:
baleno do folie rozměry židle v cm

5,1 kg

celková hloubka:
šířka:0,23 m3

spotřeba látky, š.140

Cl
as

sic

4,2 kg
baleno do folie

0,23 m3

celková výška:

hloubka sedáku:
šířka:

jednací židle, černě (N) nebo šedě (G) lakovaný ocelový  rám (profil ovál), s 
plastovým sedákem a opěrákem v odstínech: P10 - černá, P13 - modrá, P15 
- oranžová, P16 - zelená, stohovatelná (max. 10 kusů), nosnost 120 kg, 
záruka 24 měsíců, český výrobek

rozměry židle v cm

vícemístná lavice, černé nebo šedé lakování, s plastovým 
sedákem a opěrákem v oodstínech: P25 - červená, P26 - 
černá, P27 - tm. modrá, P28 - slonová kost, P29 - tm. Šedá, 
P30 - vínová,  baleno do folie, sedadlo lze nahradit 
odkládacím překližkovým stolkem - dezén lakovaný přírodní 
buk: cena lavice zůstává nezměněna, nosnost 120 kg/1 místo, 
záruka 24 měsíců, český výrobek

Cl
as

sic

celková hloubka:

celková výška:
šířka:

počet míst
hmotnost:
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Rubico 100 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

5 205 Kč 5 205 Kč 5 855 Kč 6 053 Kč 10 239 Kč

3865 4732 4732 5323 5503 9308

hmotnost: 76
objem: 61

2,5 bm 76
výška sedáku: 40

Rubico 102 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

10 337 Kč 10 337 Kč 11 637 Kč 12 033 Kč 20 404 Kč

7675 9397 9397 10579 10939 18549

hmotnost: 76
objem: 122

5 bm 76
výška sedáku: 40

840 Kč

Rubico BR RIGHT BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

6 970 Kč 6 970 Kč 7 620 Kč 7 818 Kč 12 003 Kč

5175 6336 6336 6927 7107 10912

hmotnost: 76
objem: 72

3,9 bm 76
výška sedáku: 40

840 Kč

Rubico BR LEFT BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

6 970 Kč 6 970 Kč 7 620 Kč 7 818 Kč 12 003 Kč

5175 6336 6336 6927 7107 10912

hmotnost: 76
objem: 72

3,9 bm 76
výška sedáku: 40

Rubico 45 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

4 478 Kč 4 478 Kč 5 128 Kč 5 242 Kč 6 543 Kč

3325 4071 4071 4662 4765 5948

hmotnost: 40
objem: 63

2,05 bm 69

Rubico 90 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

4 478 Kč 4 478 Kč 5 128 Kč 5 242 Kč 6 543 Kč

3325 4071 4071 4662 4765 5948

hmotnost: 40
objem: 62

1,85 bm 75

So
fa

celočalouněné dvoumístné křeslo, prvek modulárního 
systému určeného, pro komerční prostory, pevná dřevěná 
konstrukce s expendovanou polyuretanovou výplní v. 45 
mm, kluzáky s rektifikací 0 - 10 mm, nosnost 120 kg/1 
místo, záruka 60 měsíců, český výrobek karton rozměry v cm

40 kg

So
fa

celočalouněné jednomístné křeslo, prvek modulárního 
systému určeného, pro komerční prostory, pevná dřevěná 
konstrukce s expendovanou polyuretanovou výplní v. 45 
mm, kluzáky s rektifikací 0 - 10 mm, nosnost 120 kg, záruka 
60 měsíců, český výrobek karton rozměry židle

20 kg celková výška:
0,352 m3 šířka:

spotřeba látky, š.140 celková hloubka:

28,4 kg celková výška:
0,416 m3 šířka:

celková výška:
0,705 m3 šířka:

spotřeba látky, š.140 celková hloubka:

spotřeba látky, š.140 celková hloubka:

So
fa

celočalouněné jednomístné křeslo s područkou vlevo, prvek 
modulárního systému určeného, pro komerční prostory, 
pevná dřevěná konstrukce s expendovanou polyuretanovou 
výplní v. 45 mm, kluzáky s rektifikací 0 - 10 mm, nosnost 
120 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek karton rozměry v cm

28,4 kg

So
fa

celočalouněné jednomístné křeslo s područkou vpravo, 
prvek modulárního systému určeného, pro komerční 
prostory, pevná dřevěná konstrukce s expendovanou 
polyuretanovou výplní v. 45 mm, kluzáky s rektifikací 0 - 10 
mm,  nosnost 120 kg, záruka 60 měsíců, český výrobek karton rozměry v cm

12 kg celková výška:
0,174 m3 šířka:

celková výška:
0,416 m3 šířka:

spotřeba látky, š.140 celková hloubka:

spotřeba látky, š.140 celková hloubka:

So
fa

90 ° trojúhelníkový segment používaný jako rohové 
uspořádání, pevná dřevěná konstrukce s expendovanou 
polyuretanovou výplní, kluzáky s rektifikací 0 - 10 mm, 
záruka 60 měsíců, český výrobek

karton rozměry v cm
17,5 kg celková výška:

So
fa

45 ° trojúhelníkový segment používaný jako rohové 
uspořádání, pevná dřevěná konstrukce s expendovanou 
polyuretanovou výplní, kluzáky s rektifikací 0 - 10 mm, 
záruka 60 měsíců, český výrobek

karton rozměry v cm

0,186 m3 šířka:
spotřeba látky, š.140 celková hloubka:
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Rubico Square BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

4 478 Kč 4 478 Kč 5 128 Kč 5 298 Kč 7 249 Kč

3325 4071 4071 4662 4816 6590

hmotnost: 40
objem: 62

1,45 bm 75

Rubico BR 100 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

8 747 Kč 8 855 Kč 9 402 Kč 10 049 Kč 18 758 Kč

6495 7952 8050 8547 9135 17053

hmotnost: 76
objem: 83

5,15 bm 76
výška sedáku: 40

Rubico BR 102 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

13 676 Kč 13 782 Kč 14 544 Kč 15 413 Kč 26 387 Kč

10155 12433 12529 13222 14012 23988

hmotnost: 76
objem: 146

7,65 bm 76
výška sedáku: 40

Rubico Lounge 100 BN SK, BO PH T CU, IR, RA, X F, FH, W

12 025 Kč 12 025 Kč 13 114 Kč 13 316 Kč 14 202 Kč 24 313 Kč

10932 10932 11922 12105 12911 22103

hmotnost: 116
objem: 70

10,35 bm 79
výška sedáku: 40

Rubico Lounge 102 BN SK, BO PH T CU, IR, RA, X F, FH, W

19 682 Kč 19 682 Kč 21 860 Kč 22 264 Kč 24 038 Kč 41 152 Kč

17893 17893 19873 20240 21853 37411

hmotnost: 116
objem: 129

17,85 bm 79
výška sedáku: 40

So
fa

celočalouněné jednomístné křeslo s područkami, určeno pro 
komerční prostory, pevná dřevěná konstrukce s 
expendovanou polyuretanovou výplní v. 45 mm, kluzáky s 
rektifikací 0 - 10 mm, nosnost 120 kg,  záruka 60 měsíců, 
český výrobek karton rozměry v cm

36,8 kg

So
fa

obdélníkový segment používaný jako spojovací prvek 
modulárního systému, pevná dřevěná konstrukce s 
expendovanou polyuretanovou výplní, kluzáky s rektifikací 
0 - 10 mm, záruka 60 měsíců, český výrobek

karton rozměry židle
20,8 kg celková výška:
0,186 m3 šířka:

spotřeba látky, š.140 celková hloubka:

celková výška:
0,843 m3 šířka:

celková výška:
0,479 m3 šířka:

spotřeba látky, š.140 celková hloubka:

spotřeba látky, š.140 celková hloubka:

So
fa karton rozměry v cm

52,1 kg

So
fa

celočalouněné dvoumístné křeslo s područkami, určeno pro 
komerční prostory, pevná dřevěná konstrukce s 
expendovanou polyuretanovou výplní v. 45 mm, kluzáky s 
rektifikací 0 - 10 mm, nosnost 120 kg/1 místo,  záruka 60 
měsíců, český výrobek karton rozměry v cm

56,8 kg

So
fa

dvoumístné křeslo s akustickým panelem určené pro 
otevřené kancelářské a komerční prostory, nosnost 120 
kg/1 místo, pevná dřevěná konstrukce s expendovanou 
polyuretanovou výplní v. 45 mm, kluzáky s rektifikací 0 - 10 
mm,  záruka 60 měsíců, český výrobek karton rozměry v cm

80 kg celková výška:
1,18 m3 šířka:

křeslo s akustickým panelem určené pro otevřené 
kancelářské a komerční prostory, nosnost 120 kg/1 místo, 
pevná dřevěná konstrukce s expendovanou polyuretanovou 
výplní v. 45 mm, kluzáky s rektifikací 0 - 10 mm,  záruka 60 
měsíců, český výrobek

spotřeba látky, š.140 celková hloubka:

celková výška:
0,641 m3 šířka:

spotřeba látky, š.140 celková hloubka:
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Soprano 100 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

9 515 Kč 9 623 Kč 10 170 Kč 10 815 Kč 19 526 Kč

7065 8650 8748 9245 9832 17751

hmotnost: 76,5
objem: 81

4,2 bm 84
příplatek za nožičky z kartáčované nerezi 60x60 mm výška sedáku: 41

1 028 Kč

Soprano 102 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

12 953 Kč 13 059 Kč 13 822 Kč 14 691 Kč 25 663 Kč

9618 11775 11872 12565 13355 23330

hmotnost: 76,5
objem: 139

5,6 bm 84
příplatek za nožičky z kartáčované nerezi 60x60 mm výška sedáku: 41

1 028 Kč

Soprano 103 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

14 691 Kč 14 804 Kč 15 781 Kč 16 869 Kč 31 534 Kč

10908,45 13355 13458 14346 15335 28667

hmotnost: 76,5
objem: 199

 bm 84
příplatek za nožičky z kartáčované nerezi 60x60 mm výška sedáku: 41

1 028 Kč

Trio 100  pouze na poptávku BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

6 081 Kč 6 081 Kč 6 731 Kč 6 929 Kč 11 114 Kč

4515 5528 5528 6119 6299 10104

hmotnost: 74
objem: 60,5

2 bm 70,5
výška sedáku: 40,5

Trio - TR2  pouze na poptávku BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

4 978 Kč 4 978 Kč 5 628 Kč 5 798 Kč 7 750 Kč

3696 4525 4525 5116 5271 7045

hmotnost: 37,5
objem: 70,5

1,45 bm 70,5

Trio - TR1  pouze na poptávku BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

4 327 Kč 4 327 Kč 4 978 Kč 5 091 Kč 6 392 Kč

3213 3934 3934 4525 4628 5811

hmotnost: 37,5
objem: 35,5

0,75 bm 70,5

So
fa baleno do folie

34 kg
0,520 m3

1 131 Kč

celočalouněné sofa pro komerční a bytové prostory, 
velmi odolná dřevěná  konstrukce, kvalitní 
polyuretanová pěna, nožičky z masívního buku, dezén 
ořech,  nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český 
výrobek

celková hloubka:

rozměry židle
celková výška:
šířka:

spotřeba látky, š.140

šířka:
spotřeba látky, š.140

So
fa

celková hloubka:
1 131 Kč

0,893 m3

baleno do folie rozměry v cm
43,56 kg celková výška:

dvoumístné celočalouněné sofa pro komerční a bytové 
prostory,velmi odolná dřevěná  konstrukce, kvalitní 
polyuretanová pěna, nožičky z masívního buku, dezén 
ořech, nosnost 120 kg/1 místo, záruka 36 měsíců, 
český výrobek

So
fa baleno do folie rozměry v cm

54 kg celková výška:
0,96 m3 šířka:

spotřeba látky, š.140 celková hloubka:
1 131 Kč

třímístné celočalouněné sofa pro komerční a 
bytové prostory,velmi odolná dřevěná  
konstrukce, kvalitní polyuretanová pěna, 
nožičky z masívního buku, dezén ořech, nosnost 
120 kg/1 místo, záruka 36 měsíců, český výrobek

16 kg celková výška:
šířka:

spotřeba látky, š.140

šířka:
celková výška:

20,1 kg celková výška:
šířka:

spotřeba látky, š.140 celková hloubka:

rozměry v cm

0,361 m3

celková hloubka:

So
fa

čalouněný obdélníkový stolek s vrchní deskou, hrana ABS, 
slouží nejen jako stolek sestavy, ale i jako dělící prvek mezi 
křesílky, nožičky z masívního buku, dezén ořech, nebo 
přírodní javor, nosnost 60 kg, záruka 36 měsíců, český 
výrobek baleno do folie

0,094 m3

12,5 kg

spotřeba látky, š.140 celková hloubka:

So
fa

So
fa

čalouněný čtvercový stolek s vrchní deskou, hrana ABS, 
slouží nejen jako stolek sestavy, ale i jako rohový prvek, 
nožičky z masívního buku, dezén ořech, nebo přírodní javor, 
nosnost 60 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

baleno do folie rozměry v cm

0,186 m3

celočalouněné křesílko pro komerční prostory s vysokou 
variabilitou,velmi odolná dřevěná  konstrukce, kvalitní 
polyuretanová pěna, nožičky z masívního buku, dezén ořech, 
nebo přírodní javor, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český 
výrobek karton rozměry v cm
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Notre Dame 100 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

9 515 Kč 9 623 Kč 10 170 Kč 10 815 Kč 19 526 Kč

7065 8650 8748 9245 9832 17751

hmotnost: 64,5
objem: 92,5

3,1 bm 78
výška sedáku: 37

Notre Dame 102 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

12 953 Kč 13 059 Kč 13 822 Kč 14 691 Kč 25 663 Kč

9618 11775 11872 12565 13355 23330

hmotnost: 64,5
objem: 145

4,3 bm 78
výška sedáku: 37

Notre Dame Lounge 102 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

22 823 Kč 22 823 Kč 25 405 Kč 27 179 Kč 48 921 Kč

16947 20748 20748 23095 24708 44474

hmotnost: 140
objem: 155

83
výška sedáku: 37

Notre Dame 103 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

14 691 Kč 14 804 Kč 15 781 Kč 16 869 Kč 31 534 Kč

10908,45 13355 13458 14346 15335 28667

hmotnost: 64,5
objem: 199

5,3 bm 78
výška sedáku: 37

Notre Dame Lounge 103 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

26 088 Kč 26 088 Kč 28 266 Kč 30 444 Kč 54 799 Kč

19371,45 23716 23716 25696 27676 49817

hmotnost: 140
objem: 209

83
výška sedáku: 37

taburet Notre Dame 125 x 60 - ND 4 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

5 883 Kč 6 093 Kč 7 183 Kč 8 270 Kč 13 914 Kč

4368 5348 5539 6530 7518 12649

hmotnost: 39
objem: 127

1,65 bm 62

celková hloubka:

rozměry v cm
celková výška:
šířka:

So
fa

luxusní sofa pro bytové a komerční prostory, chromované 
nohy, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

karton
22,2 kg
0,45 m3

spotřeba látky, š.140

celková hloubka:

rozměry v cm
34,6 kg celková výška:
0,71 m3 šířka:

So
fa

dvoumístné luxusní sofa pro bytové a komerční 
prostory, chromované nohy, nosnost 120 kg/1 
místo, záruka 36 měsíců, český výrobek

karton

spotřeba látky, š.140

So
fa

 - 
NO

VI
NK

A

dvoumístné luxusní sofa s akustickým panelem 
určené pro otevřené kancelářské a komerční 
prostory, chromované nohy, nosnost 120 kg/1 
místo, záruka 36 měsíců, český výrobek

karton

celková hloubka:

rozměry v cm
50 kg celková výška:

1,63 m3 šířka:

karton

spotřeba látky, š.140

So
fa

třímístné luxusní sofa pro bytové a komerční prostory, 
chromované nohy, nosnost 120 kg/1 místo, záruka 36 
měsíců, český výrobek

karton
42,9 kg
0,94 m3

spotřeba látky, š.140

So
fa

třímístné luxusní sofa s akustickým panelem určené 
pro otevřené kancelářské a komerční prostory, 
chromované nohy, nosnost 120 kg/1 místo, záruka 36 
měsíců, český výrobek

So
fa

šířka:
celková hloubka:

rozměry v cm
celková výška:

rozměry v cm
60 kg celková výška:
2,2 m3 šířka:

karton

celková hloubka:

rozměry v cm
celková výška:
šířka:

20 kg
0,335 m3

dvoumístný taburet pro bytové a komerční prostory, 
chromované nohy, nosnost 120 kg/1 místo, záruka 36 
měsíců, český výrobek

hloubka:
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Ceník platný od 19.04. 2022 - STK bez DPH.xlsx strana 47

taburet  Notre Dame 60 x 60 - ND 3 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

4 751 Kč 4 864 Kč 5 402 Kč 6 272 Kč 8 682 Kč

4319 4319 4422 4911 5702 7893

hmotnost: 39
objem: 62

1,45 bm 62

stolek Notre Dame 125 x 60 - ND 2 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

9 403 Kč 9 516 Kč 10 166 Kč 10 817 Kč 13 492 Kč

6982 8548 8651 9242 9834 12265

hmotnost: 39
objem: 127

1,14 bm 62

stolek Notre Dame 60 x 60 - ND 1 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

6 787 Kč 6 893 Kč 7 332 Kč 7 769 Kč 9 240 Kč

5040 6170 6266 6665 7063 8400

hmotnost: 39
objem: 62

0,65 bm 62

Montmartre 100 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

6 681 Kč 6 795 Kč 7 121 Kč 7 772 Kč 14 340 Kč

4961 6074 6177 6474 7065 13036

hmotnost: 74,5
objem: 75

3,3 bm 66
výška sedáku: 46,5

Montmartre 102 BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

10 244 Kč 10 350 Kč 10 789 Kč 11 659 Kč 19 084 Kč

7607 9313 9409 9808 10599 17349

hmotnost: 74,5
objem: 130

5,05 bm 66
výška sedáku: 46,5

Ako BO, RA, T P, W

14 853 Kč 20 975 Kč

13503 19068

hmotnost: 70
objem: 71

62
výška sedáku: 44

So
fa

So
fa

16,6 kg
0,160 m3

stolek s deskou z netříštivého skla, 
čalouněný korpus, chromované nohy, 
zatížitelnost vrchní desky 20 kg, záruka 36 
měsíců, český výrobek

karton

stolek s deskou z netříštivého skla, 
čalouněný korpus, chromované nohy, 
zatížitelnost vrchní desky 15 kg, záruka 
36 měsíců, český výrobek

spotřeba látky, š.140

rozměry v cm

So
fa karton

12 kg
rozměry v cm

celková výška:
šířka:
hloubka:spotřeba látky, š.140

taburet pro bytové a komerční 
prostory, chromované nohy, nosnost 
120 kg, záruka 36 měsíců, český 
výrobek

0,160 m3

hloubka:

celková výška:
0,335 m3 šířka:

30 kg

spotřeba látky, š.140
šířka:

rozměry v cm
celková výška:

karton

hloubka:

celková hloubka:
šířka:

šířka:
24 kg celková výška:

karton

0,305 m3

víceúčelové sofa pro komerční a čekárenské prostory, 
chromovaná ocelová podnož, integrovaná zásuvka 
230V/50 Hz (SCHUKO), 2x USB 2,0 port 5W, vstupní 
flexo šňůra 1,5 m, vidlice CEE 7/7 (E/F) (UNISCHUKO), 
certifikace CE, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců

So
fa

celková hloubka:

rozměry v cm

So
fa

celočalouněné sofa pro komerční 
prostory, velmi odolná dřevěná  
konstrukce, kvalitní polyuretanová 
pěna, nosnost 120 kg, záruka 36 
měsíců, český výrobek

So
fa

dvoumístné celočalouněné sofa pro 
komerční prostory, velmi odolná 
dřevěná  konstrukce, kvalitní 
polyuretanová pěna, nosnost 120 
kg/1 místo, záruka 36 měsíců, český 
výrobek

karton
27,2 kg
0,639 m3

spotřeba látky, š.140

rozměry v cm
celková výška:

karton

spotřeba látky, š.140

rozměry v cm
celková výška:
šířka:
celková hloubka:

0,368 m3

15,8 kg
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Mok BO, RA, T P, W

15 730 Kč 21 850 Kč
14300 19864

hmotnost: 70
objem: 86

62
výška sedáku: 43

Morfeo 100 na poptávku BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

10 813 Kč 11 083 Kč 11 136 Kč 11 463 Kč 13 754 Kč
9830 10075 10124 10421 12504

hmotnost: 84,5
objem: 67

1,5 bm 58,5
výška sedáku: 42

Morfeo 102 na poptávku BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

20 145 Kč 20 684 Kč 20 792 Kč 21 447 Kč 26 028 Kč

14959 18314 18804 18902 19497 23662

hmotnost: 84,5
objem: 127

3 bm 58,5
výška sedáku: 42

Morfeo 103 na poptávku BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

27 068 Kč 27 876 Kč 28 038 Kč 29 019 Kč 35 892 Kč

20099 24607 25342 25489 26381 32629

hmotnost: 84,5
objem: 188

4,5 bm 58,5
výška sedáku: 42

Morfeo 102 +TA na poptávku BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, P, W

24 646 Kč 25 183 Kč 25 291 Kč 25 946 Kč 30 527 Kč

18300 22405 22894 22992 23587 27752

hmotnost: 84,5
objem: 180,5

3 bm 58,5
výška sedáku: 42

Mister + Mister TAB BO, T CU, IR, RA F, FH, P, W

9071 9368 13587

Mister - křeslo 9 978 Kč 10 305 Kč 14 946 Kč

Mister TAB - taburet 4 040 Kč 4 367 Kč 4 968 Kč

3673 3970 4516

hmotnost: hmotnost:
objem: objem:
balení objem:

Příplatek za mech. Multiblok a 5-ramennou bázi s kluzáky 1 010 Kč 918 Kč

So
fa

víceúčelové sofa s odkládací plochou, určené pro komerční a 
čekárenské prostory, chromovaná ocelová podnož, integrovaná 
zásuvka 230V/50 Hz (SCHUKO), 2x USB 2,0 port 5W, vstupní 
flexo šňůra 1,5 m, vidlice CEE 7/7 (E/F) (UNISCHUKO), certifikace 
CE, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců karton rozměry v cm

celková výška:
šířka:
celková hloubka:

0,360 m3

27 kg

So
fa

0,422 m3

35,5 kg celková výška:
0,773 m3

spotřeba látky, š.140

dvoumístné luxusní sofa pro komerční prostory, 
chromová konstrukce, kvalitní polyuretanová 
pěna tvarovaná za studena, nosnost 120 kg/1 
místo, záruka 36 měsíců, český výrobek

luxusní sofa pro komerční prostory, chromová 
konstrukce, kvalitní polyuretanová pěna 
tvarovaná za studena, nosnost 120 kg, záruka 
36 měsíců, český výrobek

So
fa

baleno do folie

spotřeba látky, š.140 celková hloubka:

rozměry v cmbaleno do folie

šířka:
celková hloubka:

šířka:

rozměry v cm

22,3 kg celková výška:

spotřeba látky, š.140

baleno do folie rozměry v cm
53,4 kg celková výška:
1,15 m3 šířka:

celková hloubka:

So
fa

třímístné luxusní sofa  pro komerční prostory, 
chromová konstrukce, kvalitní polyuretanová 
pěna tvarovaná za studena, nosnost 120 kg/1 
místo, záruka 36 měsíců, český výrobek

So
fa

dvoumístné luxusní sofa se stolkem s deskou z 
netříštivého skla, pro komerční prostory, 
chromová konstrukce, kvalitní polyuretanová 
pěna tvarovaná za studena, nosnost 120 kg/1 
místo, zatížitelnost odkládací desky 15 kg, 
záruka 36 měsíců, český výrobek

1,09 m3 šířka:

rozměry v cmbaleno do folie

celková hloubka:

41,6 kg celková výška:

spotřeba látky, š.140

karton karton

So
fa

křeslo taburet

19,3 kg
0,6 m3

celočalouněné relaxační křeslo a taburet prodávaný 
samostatně, čtyřramenný kříž z leštěného hliníku, kluzáky, 
křeslo na otočném čepu, taburet na plynovém pístu s 
možností výškového nastavení, nosnost 130 kg, záruka 36 
měsíců, český výrobek

7,4 kg
0,108 m3
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1290 PU SYN 5000-99,   5009-99 5100-99,         
5109-99

5050-99,   5059-99 5150-99,   5159-99

3 722 Kč 3 913 Kč 4 436 Kč 4 626 Kč

3384 3557 4033 4205
báze plast 50 XX-99 objem: 0,101 m3

báze chrom 51 XX-99 11,02 kg 12,02 kg 13,02 kg 14,02 kg
kolečka: XX 00-99
kluzáky: XX 09-99
extend výšk.nastav.+ kolečka XX 50-99 42-54 41-53 56-81 55-80
extend výšk.nastav.+ kluzáky XX 59-99

1290 PU ASYN 5000, 5009 5100, 5109 5050, 5059 5150, 5159

2 869 Kč 3 059 Kč 3 583 Kč 3 772 Kč

2608 2781 3257 3429
báze plast 50 XX objem: 0,101 m3

báze chrom 51 XX 9,9 kg 10,9 kg 11,9 kg 12,9 kg
kolečka: XX 00
kluzáky: XX 09
extend výšk.nastav.+ kolečka XX 50 41-54 40-53 54-78 56-80
extend výšk.nastav.+ kluzáky XX 59

1290 PU MEK 4000, 4009 4100, 4109 4050, 4059 4150, 4159

2 738 Kč 2 927 Kč 3 452 Kč 3 641 Kč

2489 2661 3138 3310
báze plast 40 XX objem: 0,101 m3

báze chrom 41 XX 8,7 kg 9,8 kg 10,8 kg 11,8 kg
kolečka: XX 00
kluzáky: XX 09
extend výšk.nastav.+ kolečka XX 50 42,5-55 45,5-58 58,5-83,5 61-86
extend výšk.nastav.+ kluzáky XX 59

1290 PU NOR 3000, 3009 3100, 3109 3050, 3059 3150, 3159

2 738 Kč 2 927 Kč 3 452 Kč 3 641 Kč

2489 2661 3138 3310
báze plast 30 XX objem: 0,101 m3

báze chrom 31 XX 7,7 kg 8,8 kg 9,7 kg 10,8 kg
kolečka: XX 00
kluzáky: XX 09
extend výšk.nastav.+ kolečka XX 50 42,5-55 45,5-58 58,5-83,5 61-86
extend výšk.nastav.+ kluzáky XX 59

1290 L MEK 7000, 7009 7100, 7109 7050, 7059 7150, 7159

1 947 Kč 2 136 Kč 2 661 Kč 2 850 Kč

1770 1942 2419 2591
báze plast 70 XX objem: 0,101 m3

báze chrom 71 XX 7,0 kg 8,1 kg 9,0 kg 10,1 kg
kolečka: XX 00
kluzáky: XX 09
extend výšk.nastav.+ kolečka XX 50 41-55 43,5-56 57,5-83 59,5-85,5
extend výšk.nastav.+ kluzáky XX 59

1290 L NOR 6000, 6009 6100, 6109 6050, 6059 6150, 6159

1 947 Kč 2 136 Kč 2 661 Kč 2 850 Kč
1770 1942 2419 2591

báze plast 60 XX objem: 0,101 m3

báze chrom 61 XX 6,2 kg 7,3 kg 8,2 kg 9,3 kg
kolečka: XX 00
kluzáky: XX 09
extend výšk.nastav.+ kolečka XX 50 41-55 43,5-56 57,5-83 59,5-85,5
extend výšk.nastav.+ kluzáky XX 59

W
or

ks
ho

p

ilustrační obrázek
1290 XX XX

Specifikace výrobku - kód sestavy

orientační parametry, přesněji viz. Technické parametry výrobků

orientační parametry, přesněji viz. Technické parametry výrobků

c e n a   b e z   p o d r u č e k

hmotnost: (NETTO)

výška sedáku v cm

kusy v kartonu: 1

polyuretanová dílenská židle, pevný úhel opěráku, nastavitelná výška opěráku a hloubka sedáku, plynový píst, 
nosnost 120 kg (chrom 130 kg), záruka 24 měsíců, český výrobek

W
or

ks
ho

p

ilustrační obrázek

Specifikace výrobku - kód sestavy

výška sedáku v cm

1290 XX XX

polyuretanová dílenská židle, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná výška opěráku a hl.  sedáku, plynový píst, 
nosnost 120 kg (chrom 130 kg), záruka 24 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

hmotnost: (NETTO)
kusy v kartonu: 1

ilustrační obrázek

W
or

ks
ho

p

c e n a   b e z   p o d r u č e k

1290 XX XX
Specifikace výrobku - kód sestavy

hmotnost: (NETTO)
kusy v kartonu: 1

polyuretanová dílenská židle, asynchronní mechanismus, nastavitelná výška opěráku, plynový píst, nosnost 120 kg 
(chrom 130 kg), záruka 24 měsíců, český výrobek

výška sedáku v cm
orientační parametry, přesněji viz. Technické parametry výrobků

W
or

ks
ho

p

ilustrační obrázek
1290 XX XX

Specifikace výrobku - kód sestavy

W
or

ks
ho

p

ilustrační obrázek
1290 XX XX

Specifikace výrobku - kód sestavy

dílenská židle s bukovou překližkou, pevný úhel opěráku, nastavitelná výška opěráku a hl. sedáku, plynový píst, 
nosnost 120 kg (chrom 130 kg), záruka 24 měsíců, český výrobek

dílenská židle s bukovou překližkou, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná výška opěráku a hl. sedáku, plynový 
píst, nosnost 120 kg (chrom 130 kg), záruka 24 měsíců, český výrobek

p o d r u č k y   n e l z e   m o n t o v a t

hmotnost: (NETTO)

orientační parametry, přesněji viz. Technické parametry výrobků

orientační parametry, přesněji viz. Technické parametry výrobků

p o d r u č k y   n e l z e   m o n t o v a t

kusy v kartonu: 1

výška sedáku v cm

výška sedáku v cm

hmotnost: (NETTO)

kusy v kartonu: 1

W
or

ks
ho

p

ilustrační obrázek c e n a   b e z   p o d r u č e k

1290 XX XX
Specifikace výrobku - kód sestavy

hmotnost: (NETTO)
kusy v kartonu: 1

orientační parametry, přesněji viz. Technické parametry výrobků
výška sedáku v cm

polyuretanová dílenská židle, synchronní mechanismus, nastavitelná výška opěráku - up-down, plynový píst, 
nosnost 120 kg (chrom 130 kg), záruka 24 měsíců, český výrobek
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1290 PU TABURET 8000, 8009 8100, 8109 8050, 8059 8150, 8159

1 477 Kč 1 667 Kč 2 190 Kč 2 380 Kč

1343 1515 1991 2164
báze plast 80 XX objem: 0,101 m3

báze chrom 81 XX 4,6 kg 5,7 kg 6,6 kg 7,7 kg
kolečka: XX 00
kluzáky: XX 09
extend výšk.nastav.+ kolečka XX 50 41-54 43,5-56 57-82,5 59-85
extend výšk.nastav.+ kluzáky XX 59

1290 L TABURET 9000, 9009 9100, 9109 9050, 9059 9150, 9159

1 353 Kč 1 542 Kč 2 067 Kč 2 256 Kč

1230 1402 1879 2051
báze plast 90 XX objem: 0,101 m3

báze chrom 91 XX 4,5 kg 5,6 kg 6,5 kg 7,6 kg
kolečka: XX 00
kluzáky: XX 09
extend výšk.nastav.+ kolečka XX 50 41-54 43,5-56 57-82,5 59-85
extend výšk.nastav.+ kluzáky XX 59

1290 TABURET C D BN  SK, BO P

1 150 Kč 1 199 Kč 1 199 Kč 2 049 Kč

1150 1199 1199 2049

hmotnost: 43,5-56
objem: 60

32,5
0,6 bm

1290 PU SELLA 8200, 8209 8300, 8309 8250, 8259 8350, 8359

2 753 Kč 2 944 Kč 3 468 Kč 3 656 Kč
2503 2676 3153 3324

báze plast 82 XX objem: 0,101 m3

báze chrom 83 XX 5,8 kg 6,9 kg 7,8 kg 8,9 kg
kolečka: XX 00
kluzáky: XX 09
extend výšk.nastav.+ kolečka XX 50 40-55,5 42-57,5 56-84 58-86
extend výšk.nastav.+ kluzáky XX 59

1290 T SELLA 9200, 9209 9300, 9309 9250, 9259 9350, 9359

2 177 Kč 2 366 Kč 2 891 Kč 3 079 Kč
1979 2151 2628 2799

báze plast 92 XX objem: 0,101 m3

báze chrom 93 XX 5,9 kg 7 kg 7,9 kg 9 kg
kolečka: XX 00
kluzáky: XX 09
extend výšk.nastav.+ kolečka XX 50 40-55,5 42-57,5 56-84 58-86
extend výšk.nastav.+ kluzáky XX 59

46-59,5 48-61,5 62-88 64-90
výška sedáku v cm (naklápěcí mechanismus)

čalouněný taburet ve tvaru sedla, kategorie potahu MK, SK, plynový píst, naklápěcí mechanismus 
pro sedák na poptávku, nosnost 120 kg (chrom 130 kg), záruka 24 měsíců, český výrobek

W
or

ks
ho

p

čalouněný, prošívaný taburet, chromovaná báze, 
plynový píst, kolečka s průměrem 50 mm pro 
měkké podlahy, záruka 24 měsíců, nosnost 130 
kg, český výrobek

průměr sedáku:

karton rozměry židle v cm
7,2 kg celková výška:

W
or

ks
ho

p

ilustrační obrázek
1290 XX XX

Specifikace výrobku - kód sestavy

kusy v kartonu: 1

orientační parametry, přesněji viz. Technické parametry výrobků

W
or

ks
ho

p

1290 XX XX
Specifikace výrobku - kód sestavy

výška sedáku v cm

W
or

ks
ho

p

ilustrační obrázek

ilustrační obrázek
1290 XX XX

Specifikace výrobku - kód sestavy

p o d r u č k y   n e l z e   m o n t o v a t

hmotnost: (NETTO)
kusy v kartonu: 1

výška sedáku v cm
orientační parametry, přesněji viz. Technické parametry výrobků

výška sedáku v cm (piastra)

p o d r u č k y   n e l z e   m o n t o v a t

výška sedáku v cm

polyuretanový taburet o průměru 32 cm, plynový píst, nosnost 120 kg (chrom 130 kg), záruka 24 
měsíců, český výrobek

taburet z bukové překližky o průměru 35 cm, plynový píst, nosnost 120 kg (chrom 130 kg), záruka 24 
měsíců, český výrobek

hmotnost: (NETTO)

polyuretanový taburet ve tvaru sedla, plynový píst, nosnost 120 kg (chrom 130 kg), záruka 24 
měsíců, český výrobek

p o d r u č k y   n e l z e   m o n t o v a t

0,11 m3 šířka:

hmotnost: (NETTO)
kusy v kartonu: 1

orientační parametry, přesněji viz. Technické parametry výrobků

spotřeba látky, š.140

W
or

ks
ho

p

ilustrační obrázek p o d r u č k y   n e l z e   m o n t o v a t
1290 XX XX

Specifikace výrobku - kód sestavy
hmotnost: (NETTO)

kusy v kartonu: 1

orientační parametry, přesněji viz. Technické parametry výrobků
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Ceník platný od 19.04. 2022 - STK bez DPH.xlsx strana 51

1040 ERGO - pokladní židle D BN SK, BO PH, T CU, IR, RA, X F, FH, W

2 724 Kč 2 855 Kč 2 897 Kč 3 051 Kč 3 268 Kč 3 828 Kč
2476 2595 2634 2 774 Kč 2 971 Kč 3 480 Kč

hmotnost: 110-141
objem: 55
kusy v kartonu: 1 45

0,73 bm výška sedáku: 59-85
520 569

1380 SYN C ANTISTATIC (ESD)

5822 9728 10514

hmotnost: 100-126
objem: 66
kusy v kartonu: 1 47

příplatek za pogumovaná kolečka ESD (sada) 198 výška sedáku: 48-56,5
područky BR 04/55 684 Kč

Panther ASYN C ANTISTATIC (ESD)

4370 9728 10514

hmotnost: 99-116
objem: 55
kusy v kartonu: 1 46

příplatek za pogumovaná kolečka ESD (sada) 198 výška sedáku: 42-55
područky BR 04/55 684 Kč

1040 ERGO ANTISTATIC (ESD)

3200 9728 10514

hmotnost: 91-108
objem: 57,5
kusy v kartonu: 1 45

příplatek za pogumovaná kolečka ESD (sada) 162 výška sedáku: 45-58
područky BR 04/55 559 Kč

1290 TABURET C ANTISTATIC (ESD)

3189 3838
6 kg 8 kg

0,328 m3 0,328 m3

43,5 - 56 57-82,5
55 55

32,5 průměr sedáku: 32,5
příplatek za pogumovaná kolečka ESD (sada) 198

REZTORE antistatický sprej

996 Kč
905

hmotnost:
objem:

kancelářská pracovní židle, asynchronní mechanismus s nezávislým 
nastavením úhlu sedáku a opěráku a aretací v libovolné poloze, 
plynová píst, konstruovaná tak, aby odváděla statickou elektřinu z 
pracoviště s přítomností  elektronických komponentů a těkavých 
chemikálií.  Všechny součásti židle, včetně speciální látky a koleček, 
jsou vodivé, kolečka s průměrem 50 mm pro měkké podlahy, měřený 
odpor ˂ 0,1 MΩ, standardní odstín potahu - tmavě šedá (antracit), 
volitelné područky BR04/55, nosnost 130 kg, záruka 24 měsíců, český 
výrobek

W
or

ks
ho

p

ilustrační obrázek

čalouněný taburet, plynový píst, konstruovaný tak, aby odváděla 
statickou elektřinu z pracoviště s přítomností  elektronických 
komponentů a těkavých chemikálií.  Všechny součásti židle, včetně 
speciální látky a koleček, jsou vodivé, kolečka s průměrem 50 mm pro 
měkké podlahy, měřený odpor ˂ 0,1 MΩ, standardní odstín potahu - 
tmavě šedá (antracit), nosnost 130 kg, záruka 24 měsíců, český 
výrobek

celková výška:
šířka:

218 Kč

W
or

ks
ho

p

antistatický potah
kancelářská pracovní židle, nastavení úhlu opěradla a hloubky 
sedadla, plynová píst, konstruovaná tak, aby odváděla statickou 
elektřinu z pracoviště s přítomností  elektronických komponentů a 
těkavých chemikálií.  Všechny součásti židle, včetně speciální látky a 
koleček, jsou vodivé, kolečka s průměrem 50 mm pro měkké podlahy. 
Provedený atest CATAS 13/95, protokol 35904/1, měřený odpor ˂ 0,1 
MΩ, standardní odstín potahu - tmavě šedá (antracit), volitelné 
područky BR04/55, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

c e n a   b e z   p o d r u č e k

3 520 Kč

karton rozměry židle v cm
9,9 kg

W
or

ks
ho

p

antistatický potah

0,328 m3

kancelářská pracovní židle, synchronní mechanismus s 
několikanásobnou aretací a nastavením síly protiváhy, plynový píst, 
konstruovaná tak, aby odváděla statickou elektřinu z pracoviště s 
přítomností  elektronických komponentů a těkavých chemikálií.  
Všechny součásti židle, včetně speciální látky a koleček, jsou vodivé, 
kolečka s průměrem 50 mm pro měkké podlahy, měřený odpor ˂ 0,1 
MΩ, standardní odstín potahu - tmavě šedá (antracit), chromovaná 
ocelová báze, volitelné područky BR04/55, nosnost 130 kg, záruka 24 
měsíců, český výrobek

218 Kč

šířka:

c e n a   b e z   p o d r u č e k
6 404 Kč

karton rozměry židle v cm
15,3 kg celková výška:

W
or

ks
ho

p

ilustrační obrázek

celková výška:
šířka:

hloubka sedáku:

W
or

ks
ho

p

antistatický potah

218 Kč

celková výška:

čalouněná pracovní židle konstruovaná pro pokladny nebo pracoviště s 
vyšší pracovní deskou, extra dlouhý plynový píst, kluzáky, 
nastavitelný úhel mezi sedákem a opěrákem, není vybavena opěrným 
kruhem - EXTEND v.n., nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, český 
výrobek

šířka:

c e n a   b e z   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
11 kg

hloubka sedáku:

0,328 m3

752 Kč

4 807 Kč

752 Kč

0,100 m3

hloubka sedáku:
spotřeba látky, š.140

c e n a   b e z   p o d r u č e k   a   e x t e n d u

karton rozměry židle v cm
9,2 kg

celková výška:
0,328 m3 šířka:

hloubka sedáku:
178 Kč

615 Kč

antistatický potah, báze chrom, vysoký píst, Extend 
v.n.

antistatický potah, báze chrom

3 508 Kč 4 222 Kč

Cl
as

sic

antistatický roztok na pevné a čalouněné povrchy, na vyžádání 
zašleme technický list tohoto výrobku

1 litr

šířka:
průměr sedáku:

hmotnost:
objem:

hmotnost:
objem:

celková výška:
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2424 kat. 2

59 323 Kč
53930 41850

hmotnost: 119-138
objem: 69
kusy v kartonu: 1 73

výška sedáku: 46-56

2438-16 kat. 2

52 929 Kč

48117

hmotnost: 122-133
objem: 69
kusy v kartonu: 1 70

výška sedáku: 42-53

Vysvětlivky: kat. 2 - výběr potahu Silhouette, výhradně ze vzorníku GLOBAL, kategorie 2 (grade 2)

1824 BN X

9 939 Kč 11 017 Kč

9035 10015

hmotnost: 120-129
objem: 64
kusy v kartonu: 1 47

2,0 bm výška sedáku: 44-53

MARKUS BN X

11 448 Kč 12 483 Kč
10407 11348

hmotnost: 115-125
objem: 72,5
kusy v kartonu: 1 47

2,0 bm výška sedáku: 46-57

Concorde

34,3 kg
šířka:

celková výška:
0,459 m3 šířka:

hloubka:

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton

karton

0,57 m3

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

22,3 kg

spotřeba látky, š.140

hloubka:

1824 Lei - křeslo pro intenzivní používání 24 HR • extra vysoký opěrák a opěrka hlavy, negativní - dopředný náklon sedáku pro zlepšení krevního oběhu • na sedáku a opěráku použit materiál studená pěna - 
velmi odolný materiál používaný v automobilovém průmyslu • synchronní mechanika s pětinásobnou aretací • nastavení síly protiváhy v rozpětí hmotnosti 60 - 130 kg • nastavení výšky sedu plynovým pístem 
• možnost volby hloubky sedáku jednoduchou montáží ve 2 polohách, kolečka s gumovou obručí pro všechny typy podlah • výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou • potah s vysokou 
odolností X-treme, otěruvzdornost 100.000 cyklů, nesnímatelný – prošívaný bok vždy černá YS009, plocha výběr z kompletního  vzorníku • snadné čištění šampónováním nebo tepováním • kovový aluminiový 
kříž • záruka 36 měsíců pro tento typ použití - platnost je podmíněna provedením pravidelné velmi snadné údržby - promazání pístnice a dotažení spojů • součástí balení je mazací tuk a klíč na dotažení • 
nosnost 130 kg

synchronní mechanismus s aretací v pěti pozicích a nastavením síly 
protiváhy, vysoké opěradlo,  nastavení výšky opěráku v sedmi 
pozicích mechanismem up-down, výškově a vodorovně nastavitelné 
područky, nastavení hloubky sedáku, snímatelný sedák

Maxima II - pouze na poptávku

Lei
extra vysoký opěrák, ergonomické tvarování sedáku a opěráku, 
čalounění ze studené pěny, synchronní mechanismus ZEP s 
nastavením síly protiváhy, aluminiová leštěná báze, kolečka 50 mm 
s gumovou obručí pro všechny typy podlah, výškově nastavitelné 
područky s měkkou dotykovou plochou, 2 rozměry hloubky sedáku, 
nosnost 130 kg, český výrobek

synchronní mechanismus s aretací v pěti pozicích a nastavením síly 
protiváhy ovládaný tlačítky v područkách, vysoké opěradlo,  
nastavení výšky opěráku v sedmi pozicích mechanismem up-down, 
vodorovně nastavitelné područky, nastavení hloubky sedáku, 
snímatelný sedák, snímatelný potah

24
HR

 in
te

ns
iv

e 
us

e

0,66 m3

24
HR

 in
te

ns
iv

e 
us

e
24

HR
 in
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us
e

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm

hloubka sedáku:

rozměry židle v cm
31,8 kg

rozměry židle v cm
celková výška:

celková výška:
šířka:

Concorde 24-HR  - robustní křeslo s vysokým opěrákem, vhodné pro vícesměnné provozy. Díky své výjimečné konstrukci z ocelových profilů je určeno pro náročná prostředí s „intenzivním používáním“- 
24-hodinová pracoviště. Perma-Mesh závěsná konstrukce sedačky a vhodně tvarovaná opěrka i sedačka, 
zhotovená ze studené pěny, dodává křeslů vyjímečný komfort. Synchronní mechanismus s 5 násobnou aretací a nastavením síly protiváhy podle tělesné hmotnosti uživatele, pneumatické nastavení výšky 
sedačky, ovládaní ergonomicky umístěnými tlačítky v područkách, lehce ovladatelné nastavení výšky opěrky, exklusivním systémem up-down v 7-mi pozicích, snímatelnou sedačku – z hygienických důvodů může 
být měněna s operátorem, nastavení hloubky sezení s vratným mechanismem a pružinou, nastavení rozpětí područek s měkkou polyuretanovou dotykovou pěnou,  doporučený materiál Silhouette je potah s 
nešpinící úpravou, ohnivzdorný a jeho atest vykazuje odolnost 180 000 cyklických otěrů, snímatelný potah pro praní při 40oC, maximální provozní zatížení uvedené, výrobcem 159 kg, záruka v třísměnném 
provozu 5 let

Maxima II je vybavena silnou tvarovanou pěnou, robustním rámem z ocelových profilů, 26" základnou pro velké zatížení a krytými dvojitými kolečky, která zajišťují dlouhodobé pohodlí. Mezi další 
vybavení patří nastavitelná výška opěradla a sedáku, synchronní naklápění opěradla a  sedáku. Výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou, možnost vodorovného nastavení až o 4,5 cm 
směrem ven pro poskytnutí místa navíc, dále je možné vodorovným posunutím měnit hloubku sezení. V těchto modelech se sedí pohodlně lidem různých výšek, včetně vysokých a silných. Vhodné pro použití ve 
více směnném/intenzivním provozu. Garantovaná nosnost 159 kg, záruka 5 let pro intenzívní používání (třísměnný provoz).

Markus - křeslo pro intenzivní používání 24 HR, vysoký opěrák s pohyblivou opěrkou hlavy, houpací mechanizmus Multiblok, s předsunutou osou houpání o 160 mm pro vyšší komfort, pětinásobná aretace a  
nastavení síly protiváhy v rozpětí hmotnosti 60 - 130 kg, nastavení výšky sedu plynovým pístem, kolečka s gumovou obručí pro všechny typy podlah, čalouněné područky s funkcí odklápění do svislé polohy – 
určeno zvláště pro ozbrojené složky, snadné čištění šampónováním nebo tepováním, kovový aluminiový kříž, záruka 36 měsíců - platnost je podmíněna provedením pravidelné, velmi snadné údržby - promazání 
pístnice a dotažení spojů, součástí balení je mazací tuk a klíč na dotažení, nosnost 130 kg

24
HR

 in
te
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iv

e 
us

e

vysoký opěrák s pohyblivou opěrkou hlavy, houpací mechanismus 
Multiblok, pětinásobná aretace a  nastavení síly protiváhy v rozpětí 
hmotnosti 60 - 130 kg, plynový píst, kolečka 60 mm s gumovou 
obručí pro všechny typy podlah, odklápěcí čalouněné područky, 
aluminiový kříž, nosnost 130 kg, záruka 36 měsíců, český výrobek

c e n a   v č e t n ě   p o d r u č e k

karton rozměry židle v cm
25 kg celková výška:

0,459 m3 šířka:
hloubka sedáku:

spotřeba látky, š.140
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MOLLY NK BO, SK

2 490 Kč 3 036 Kč
2264 2760 2423,4

balení: 80
objem: 90
hmotnost: 80

BLESS / BLESS BIG NK BO, SK NK BO, SK

1 224 Kč 1 574 Kč 3 259 Kč 3 607 Kč
1113 1431 1272,6 2963 3279

balení: balení:
objem: objem:
hmotnost: hmotnost:
šířka: šířka:
hloubka: hloubka:
výška: výška:

CLOWN pouze na poptávku BO, SK

2 390 Kč
2173

balení: 65
objem: 65
hmotnost: 90

PONY pouze na poptávku BN

1 277 Kč
1161

balení: 20
objem: 83
hmotnost: 63

KUBO D, NK BO, SK

1 466 Kč 1 782 Kč
1333 1620

balení: 48
objem: 48
hmotnost: 48

Příplatek za balení do kartonu pro všechny produkty El Sakc 326 Kč 296

PE pytel šířka:
0,345 m3

El
 S

ak
c

PE pytel

B L E S S B L E S S   B I G

120 cm

0,264 m3

sedací pytel ve tvaru hrušky, dvojitý uzávěr, díky kterému je 
možné sypký polystyren odebírat nebo doplňovat a přizpůsobit 
tak pytel potřebám uživatele, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, 
český výrobek

65 cm

rozměry v cm

4 kg 7,5 kg
0,658 m3

65 cm
70 cm

PE pytel

110 cm
110 cm

El
 S

ak
c

moderní sedací pytel s optimálním tvarem pro pohodlné sezení, 
dvojitý uzávěr, díky kterému je možné sypký polystyren 
odebírat nebo doplňovat a přizpůsobit tak pytel potřebám 
uživatele, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

rozměry v cm
PE pytel

výška:

šířka:
0,365 m3 hloubka:

5,2 kg

El
 S

ak
c

sedací pytel s motivem klauna, dvojitý uzávěr, díky kterému je 
možné sypký polystyren odebírat nebo doplňovat a přizpůsobit 
tak pytel potřebám uživatele, dvě základní provedení: Clown 
žlutý, Clown modrý - viz. Katalog - kolekce El Sakc, nosnost 120 
kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

El
 S

ak
c

čalouněná molitanová kostka, záruka 24 měsíců, český výrobek

El
 S

ak
c

čalouněný molitanový koník, snímatelný potah, záruka 24 
měsíců, český výrobek

hloubka:
výška:

rozměry v cm
PE pytel šířka:
0,104 m3 hloubka:

1,6 kg

3,4 kg

výška:

2,8 kg výška:

rozměry v cm
PE pytel šířka:
0,110 m3 hloubka:
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VENUS NK T

1 428 Kč 2 054 Kč
1046,85 1298 1867 1339,8

balení: 65
objem: 65
hmotnost: 70

FLOWER NK BO, SK

1 862 Kč 2 241 Kč
1693 2037

balení: 90
objem: 90
hmotnost: 55

FLOWER MEDIUM NK BO, SK

1 242 Kč 1 511 Kč
1129 1374

balení: 65
objem: 65
hmotnost: 45

WAVE NK

2 074 Kč
1885 2730

balení: 180
objem: 140
hmotnost: 30

WAVELET NK

1 454 Kč
1322 1438 1890

balení: 130
objem: 110
hmotnost: 27

DANDY NK BO, SK

1 866 Kč 2 034 Kč
1696 1849 1915,2

balení: 100
objem: 100
hmotnost: 37

Příplatek za balení do kartonu pro všechny produkty El Sakc 326 Kč 296

výška:

sedací pytel kruhového tvaru, dvojitý uzávěr, díky kterému je 
možné sypký polystyren odebírat nebo doplňovat a přizpůsobit 
tak pytel potřebám uživatele, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, 
český výrobek

sedací pytel s vysokou variabilitou, dvojitý uzávěr, díky 
kterému je možné sypký polystyren odebírat nebo doplňovat a 
přizpůsobit tak pytel potřebám uživatele, nosnost 120 kg, 
záruka 24 měsíců, český výrobek

hloubka:

5,9 kg

PE pytel

výška:

rozměry v cm

rozměry v cm
šířka:

výška:

4 kg

hloubka:

šířka:

hloubka:
7 kg

rozměry v cm
šířka:

3,5 kg výška:

El
 S

ak
c

El
 S

ak
c

PE pytel
0,487 m3

PE pytelEl
 S

ak
c

PE pytel

0,264 m3

0,458 m3

El
 S

ak
c

sedací pytel s vysokou variabilitou - střední velikost, dvojitý 
uzávěr, díky kterému je možné sypký polystyren odebírat nebo 
doplňovat a přizpůsobit tak pytel potřebám uživatele, nosnost 
120 kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

sedací pytel s motivem květiny, dvojitý uzávěr, díky kterému je 
možné sypký polystyren odebírat nebo doplňovat a přizpůsobit 
tak pytel potřebám uživatele, náplň splňuje nejpřísnější 
hygienické požadavky, potah z odolné syntetické kůže – 
možnost kombinací ze vzorníku SKAI (SK),
nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

výška:

El
 S

ak
c

rozměry v cm
PE pytel šířka:
0,365 m3 hloubka:

6,1 kg

El
 S

ak
c

rozměry v cm
PE pytel šířka:
0,264 m3

sedací pytel ve tvaru hrušky, dvojitý uzávěr, díky kterému je 
možné sypký polystyren odebírat nebo doplňovat a přizpůsobit 
tak pytel potřebám uživatele, snímatelný potah, nosnost 120 
kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

hloubka:
výška:3 kg

zmenšený sedací pytel s motivem květiny, dvojitý uzávěr, díky 
kterému je možné sypký polystyren odebírat nebo doplňovat a 
přizpůsobit tak pytel potřebám uživatele, náplň splňuje 
nejpřísnější hygienické požadavky, potah z odolné syntetické 
kůže – možnost kombinací ze vzorníku SKAI (SK),
nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

rozměry v cm
šířka:

0,220 m3 hloubka:
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HOLIDAY NK

1 859 Kč

1690

balení: 120
objem: 120
hmotnost: 27

EUROBALL NK BO, SK

1 862 Kč 2 241 Kč
1693 2037

balení: 90
objem: 90
hmotnost: 55

EUROBALL MEDIUM NK BO, SK

1 242 Kč 1 511 Kč
1129 1374

balení: 65
objem: 65
hmotnost: 45

ALIBABA NK BO, SK

2 598 Kč 2 983 Kč
2362 2712 2866,5

balení: 110
objem: 100
hmotnost: 65

35

POTZIE NK BO, SK

1 616 Kč 1 918 Kč
1469 1744 1677,9

balení: 80
objem: 80
hmotnost: 45

Náhradní náplň 1 kg

275 Kč
250

balení: 27
objem: 62
hmotnost: 60

sypký ohnivzdorný polystyren k doplnění objemu sedacích pytlů, 
množství 1,0 Kg (přibližně 65 litrů), český výrobek

výška sedáku:

sedací pytel ve tvaru křesla, dvojitý uzávěr, díky kterému je 
možné sypký polystyren odebírat nebo doplňovat a přizpůsobit 
tak pytel potřebám uživatele, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, 
český výrobek

rozměry v cm
šířka:

výška:

8 kg

5,7 kg

rozměry v cm
PE pytel šířka:

šířka:

rozměry v cm
PE pytel šířka:
0,162 m3 hloubka:

3,5 kg

2,4 kg

0,345 m3 hloubka:

rozměry balení v cm

El
 S

ak
c

hloubka:
výška:

0,365 m3

hloubka:
výška:

výška:

sedací pytel ve tvaru fotbalového míče, dvojitý uzávěr, díky 
kterému je možné sypký polystyren odebírat nebo doplňovat a 
přizpůsobit tak pytel potřebám uživatele, nosnost 120 kg, 
záruka 24 měsíců, český výrobek

6,1 kg

výška:

karton šířka:
0,100 m3 hloubka:

PE pytel
0,548 m3

sedací pytel kruhového tvaru, dvojitý uzávěr, díky kterému je 
možné sypký polystyren odebírat nebo doplňovat a přizpůsobit 
tak pytel potřebám uživatele, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, 
český výrobek

El
 S

ak
c

El
 S

ak
c

El
 S

ak
c

El
 S

ak
c

sedací pytel ve tvaru fotbalového míče, dvojitý uzávěr, díky 
kterému je možné sypký polystyren odebírat nebo doplňovat a 
přizpůsobit tak pytel potřebám uživatele, nosnost 120 kg, 
záruka 24 měsíců, český výrobek

rozměry v cm
PE pytel

7 kg výška:

El
 S

ak
c

rozměry v cm
PE pytel šířka:
0,487 m3 hloubka:

sedací pytel kruhového tvaru, dvojitý uzávěr, díky kterému je 
možné sypký polystyren odebírat nebo doplňovat a přizpůsobit 
tak pytel potřebám uživatele, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, 
český výrobek
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AR 08 3 funkce

895 Kč

814
hmotnost:
objem:

AR 08 3D 4 funkce

1 400 Kč
1273

hmotnost:
objem:

AR 08 C 3 funkce

949 Kč

863
hmotnost:
objem:

AR 08 C 3D 4 funkce

1 454 Kč
1322

hmotnost:
objem:

BR 06 1 funkce

746 Kč
678

hmotnost:
objem:

BR Fritz 2 funkce

458 Kč
416

hmotnost:
objem:

AR 12 4 funkce

1 293 Kč
1175

hmotnost:
objem:

AR 40 3 funkce

895 Kč
814

hmotnost:
objem:

BR 04/55

752 Kč

684
hmotnost:
objem:

pouze na poptávku

pouze na poptávku

0,025 m3

výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou 
plochou, nastavení dotykové plochy -  posunutí vpřed a 
vzad,  pootočení dotykové plochy, lakované tělo (3F), záruka 
24 měsíců

směr nastavení:
2,5 kg

směr nastavení:
1,4 kg

0,025 m3

výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou 
plochou, nastavení dotykové plochy -  posunutí vpřed a 
vzad, adaptér s aretačním šroubem pro nastavení šířky,  
pootočení dotykové plochy, lakované tělo (4F), záruka 24 
měsíců

směr nastavení:
2,5 kg

Po
dr

uč
ky

Po
dr

uč
ky

Po
dr

uč
ky

0,025 m3

Po
dr

uč
ky

výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou 
plochou, nastavení dotykové plochy - úhlové nastavení, 
nastavení, posunutí vpřed a vzad (3F), záruka 24 měsíců

2,0 kg
směr nastavení:

0,025 m3

směr nastavení:

směr nastavení:
2,5 kg

0,025 m3

2,5 kg ,
0,025 m3

směr nastavení:
2,5 kg

0,025 m3

výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou 
plochou, nastavení dotykové plochy se zámkem - nastavení 
do šířky, posunutí vpřed a vzad, pootočení dotykové plochy, 
chromované tělo (4F), záruka 24 měsíců

výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou 
plochou, nastavení dotykové plochy -  posunutí vpřed a 
vzad, pootočení dotykové plochy, chromované tělo (3F), 
záruka 24 měsíců

Po
dr

uč
ky

Po
dr

uč
ky výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou 

plochou, nastavení dotykové plochy -  posunutí vpřed a 
vzad, adaptér s aretačním šroubem pro nastavení šířky, 
pootočení dotykové plochy, chromované tělo (4F), záruka 24 
měsíců

Po
dr

uč
ky celoplastové područky, výškové nastavení, dotykové plochy - 

posunutí vpřed a vzad (2F), záruka 24 měsíců

Po
dr

uč
ky područky s měkkou polyuretanovou dotykovou plochou, 

výškové nastavení, s lakovaným držákem (1F), záruka 24 
měsíců

polyuretanové područky, záruka 24 měsíců

Po
dr

uč
ky

4,7 kg
0,018 m3

směr nastavení:
 kg

0,025 m3
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BR 05

380 Kč

345
hmotnost:
objem:

BR 07

541 Kč

492
hmotnost:
objem:

BR 15

635 Kč

577
hmotnost:
objem:

BR 25

295 Kč

268
hmotnost:
objem:

BR 29

578 Kč

525
hmotnost:
objem:

EXTEND v. n. výškově nastavitelný

735 Kč

668
hmotnost:
objem:

EXTEND 

804 Kč

731
hmotnost:
objem:

Footrest Advanced

796 Kč

796
hmotnost:
objem:

Footrest Standard

632 Kč

632
hmotnost:
objem:

Po
dr

uč
ky

Po
dr

uč
ky

Po
dr

uč
ky

1,8 kg

pouze na poptávku

0,025 m3

plastové područky se sklopným stolkem, pro konferenční 
židle, záruka 24 měsíců

1,2 kg

plastové područky, záruka 24 měsíců

0,025 m3

Po
dr

uč
ky plastové područky pro konferenční židle, záruka 24 měsíců

1,0 kg
0,018 m3

plastové područky, záruka 24 měsíců

rozměry: v x š x h (cm)1,4 kg

nástavec s kruhem na uložení nohou s pevnou výškou, 
záruka 24 měsíců

1,2 kg
0,025 m3

plastové područky, záruka 24 měsíců

Do
pl

ňk
y

Do
pl

ňk
y

Po
dr

uč
ky

rozměry: v x š x h (cm)
25 x 44 x 440,06 m3

4 kg

opěrný chromovaný kruh výškově nastavitelný na tělese 
plynového pístu o Ø 50 mm, opatřený aretačním šroubem, 
záruka 24 měsíců

7 x 46 x 460,015 m3

1,5 kg
0,025 m3

rozměry: v x š x h (cm)
0,018 m3 10-17 x 45,5 x 34

Do
pl

ňk
y podložka pod nohy úhlově nastavitelná, sloužící k nastavení 

optimální polohy nohou a dobrému krevnímu oběhu v 
dolních končetinách, záruka 24 měsíců

1,75 kg rozměry: v x š x h (cm)
 0,014 m3 10 x 45,5 x 33

Do
pl

ňk
y podložka pod nohy výškově i úhlově nastavitelná, sloužící k 
nastavení optimální polohy nohou a dobrému krevnímu 
oběhu v dolních končetinách, záruka 24 měsíců

2,4 kg
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Elix

1 394 Kč

rám: 1267

chrom CR hmotnost: 174
objem: 45
kusy v kartonu: 1

Monte 1

1 454 Kč

rám: 1322
černý lak LB
chrom CR hmotnost: 173

objem: 54,5
kusy v kartonu: 1

Orione

2 019 Kč

rám: 1835
černý lak

hmotnost: 178
objem: 36
kusy v kartonu: 1

Dallas

1 884 Kč

rám: 1713
stříbrný lak

hmotnost: 176
objem: 34
kusy v kartonu: 1

spojník Taurus
22 Kč

20

15 mm
materiál: 30 mm

60,5 mm

spojník Taurus - stavitelný, PLU 5720
91 Kč

83

15 mm
materiál: 30 mm

105-170 mm

karton

rozměry v cm
6 kg celková výška:

Cl
as

sic

0,068 m3 průměr:

karton

Cl
as

sic

celková výška:
karton

0,036 m3 průměr:

rozměry v cm
4,4 kg

Cl
as

sic

průměr:

Cl
as

sic karton

kovový věšák s dřevěnými doplňky, záruka 24 měsíců

kovový věšák s černými plastovými doplňky, záruka 24 měsíců

kovový věšák s černými plastovými doplňky, záruka 24 měsíců

kovový věšák s dřevěnými doplňky, záruka 24 měsíců

rozměry v cm
6,5 kg celková výška:

0,068 m3 průměr:

rozměry v cm
celková výška:4,3 kg

0,06 m3

Do
pl

ňk
y

plastový spojník určený ke spojování jednacích židlí spodručkami do 
řady, pro spojení dvou židlí je zapotřebí dvou párů, určeno pro oválný 
popřípadě elipsový průřez rámu o vnějším rozměru 15 x 30 mm, záruka 
24 měsíců rozměry

tl. profilu
polypropylen - PP š. profilu

rozmezí

Do
pl

ňk
y

rozměry

rozměr C:

rozměr A:
polypropylen - PP rozměr B:

plastový spojník určený ke spojování jednacích židlí do řad, pro spojení 
dvou židlí je zapotřebí dvou kusů, určeno pro oválný popřípadě elipsový 
průřez rámu o vnějším rozměru 15 x 30 mm, záruka 24 měsíců
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píst PLU píst PLU

366 Kč 366 Kč
333 333

hmotnost: hmotnost:
celk. délka celk. délka
délka tubusu: délka tubusu:
zdvih: zdvih:

píst PLU píst PLU

366 Kč 388 Kč
333 353

hmotnost: hmotnost:
celk. délka celk. délka
délka tubusu: délka tubusu:
zdvih: zdvih:

píst PLU píst PLU

366 Kč 388 Kč
333 353

hmotnost: hmotnost:
celk. délka celk. délka
délka tubusu: délka tubusu:
zdvih: zdvih:

píst PLU píst PLU

366 Kč 667 Kč
333 606

hmotnost: hmotnost:
celk. délka celk. délka
délka tubusu: délka tubusu:
zdvih: zdvih:

kolečko PLU 1 ks M00001020 29 Kč kolečko PLU 1 ks M00001051 29 Kč

typ C PLU sada 5 ks V01001020 142 Kč typ D PLU sada 5 ks V01001051 142 Kč
26

129
26

129

hmotnost: hmotnost:
Ø čepu: Ø čepu:
Ø kolečka: Ø kolečka:
nosnost: nosnost: 

kolečko PLU 1 ks M00001052 44 Kč kolečko PLU 1 ks M03001020 48 Kč

typ D PLU sada 5 ks V01001052 222 Kč typ D PLU sada 5 ks 242 Kč
40 202 44

220

hmotnost: hmotnost:
Ø čepu: Ø čepu:
Ø kolečka: Ø kolečka:
nosnost: nosnost: 

Ceny komponentů jsou bez dopravy. K samotné zásilce komponentů bude účtováno poštovné a balné.  

měkké kolečko pro kancelářské židle, bez brzdy, Ø 50 mm, s čepem Ø 11, vhodné pro tvrdé povrchy, 
nosnost 30 kg, materiál polypropylen, termoplastický elastomer

měkké kolečko pro kancelářské židle s automatickou brzdou, Ø 50 mm, s čepem Ø 11, vhodné pro 
tvrdé povrchy, nosnost 30 kg, materiál polypropylen, termoplastický elastomer

98 mm

0,92 kg
350 mm

30 kg/ks

185 mm

50 mm

70 mm

705 mm
375 mm
265 mm

30 kg/ks

V01001221 V01001241

plynový píst pro kancelářská křesla, délka tubusu 185 mm, zdvih 90 mm, maximální 
délka 350 mm, standardizované kónické usazení 28/50 mm

185 mm
90 mm

0,92 kg
350 mm

1,06 kg

234 mm
120 mm

412 mm

plynový píst pro kancelářské židle, délka tubusu 234 mm, zdvih 120 mm, maximální 
délka 412 mm, standardizované kónické usazení 28/50 mm

Kompatibilní pro modely: Kompatibilní pro modely: 

0,9 kg
345 mm

plynový píst pro kancelářské židle, chromovaný tubus - délka 195 mm, double conus 
70 mm, zdvih 100 mm, maximální délka 345 mm, standardizované kónické usazení 
28/50 mm

195/70 mm

V01001243

plynový píst pro kancelářské židle, délka tubusu 185 mm, double conus 45 mm, zdvih 
70 mm, maximální délka 305 mm, standardizované kónické usazení 28/50 mm

0,86 kg

0,45 kg/sada

305 mm
1,90 kg

0,42 kg/sada

tvrdé kolečko pro kancelářské židle bez brzdy, Ø 50 mm, s čepem Ø 11 mm, vhodné pro koberce a 
měkké povrchy, nosnost 30 kg, materiál polypropylen          (s automatickou brzdou na poptávku)

kolečko pro kancelářské židle, Ø 50 mm, s čepem Ø 11 (bez brzdy), vhodné pro koberce a měkké 
povrchy, nosnost 30 kg, materiál polypropylen (s automatickou brzdou na poptávku)

11 mm 11 mm

195/30 mm

Kompatibilní pro modely: 

V01001237

100 mm

193/38 mm
103 mm

M00001252

extra dlouhý plynový píst pro kancelářské židle

Kompatibilní pro modely: 

100 mm

345 mm
0,9 kg

V01001235

195/70 mm

0,9 kg
345 mm

plynový píst pro kancelářské židle, délka tubusu 195 mm, double conus 70 mm, zdvih 
100 mm, maximální délka 345 mm, standardizované kónické usazení 28/50 mm

Kompatibilní pro modely: Kompatibilní pro modely: 

30 kg/ks

11 mm11 mm
0,47 kg/sada 0,49 kg/sada

50 mm
30 kg/ks

50 mm

50 mm

plynový píst pro kancelářské židle, délka tubusu 195 mm, double conus 30 mm, zdvih 
98 mm, maximální délka 350 mm, standardizované kónické usazení 28/50 mm

Kompatibilní pro modely: 

plynový píst pro kancelářské židle, chromovaný tubus - délka 193 mm, double conus 
38 mm, zdvih 103 mm, maximální délka 345 mm, standardizované kónické usazení 
28/50 mm

Kompatibilní pro modely: 

V01001255V01001245
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kolečko PLU 1 ks M00001060 41 Kč kolečko PLU 1 ks M00001061 55 Kč
PLU sada 5 ks V01001060 202 Kč PLU sada 5 ks V01001061 276 Kč

37 184 50
251

hmotnost: hmotnost:
Ø čepu: Ø čepu:
Ø kolečka: Ø kolečka:
nosnost: nosnost: 

kolečko PLU 1 ks M00001018 46 Kč kolečko PLU 1 ks M00001017 103 Kč
PLU sada 5 ks V01001018 229 Kč PLU sada 5 ks V01001017 518 Kč

42 208 94
471

hmotnost: hmotnost:
Ø čepu: Ø čepu:
Ø kolečka: Ø kolečka:
nosnost: nosnost: 

kolečko PLU 1 ks M00001016 59 Kč kolečko PLU 1 ks M00001080 162 Kč
PLU sada 5 ks 296 Kč PLU sada 5 ks 809 Kč

54 269 147 735

hmotnost: hmotnost:
Ø čepu: Ø čepu:
Ø kolečka: Ø kolečka:
nosnost: nosnost: 

kolečko ESD PLU 1 ks M00001012 286 Kč kolečko ESD PLU 1 ks M00001013 337 Kč

antistatické PLU sada 5 ks 1 428 Kč antistatické PLU sada 5 ks 1 683 Kč
260 1298 306 1530

hmotnost: hmotnost:
Ø čepu: Ø čepu:
Ø kolečka: Ø kolečka:
nosnost: nosnost: 

kluzák PLU 1 ks M00001022 32 Kč kluzák ESD PLU 1 ks M00001023 108 Kč

PLU sada 5 ks V01001022 162 Kč antistatický PLU sada 5 ks 539 Kč
29 147 98 490

hmotnost: hmotnost:
Ø čepu: Ø čepu:
Ø kluzáku: Ø kluzáku:
nosnost: nosnost: 

Ceny komponentů jsou bez dopravy. K samotné zásilce komponentů bude účtováno poštovné a balné.  

11 mm 11 mm
60 mm 60 mm

tvrdé kolečko pro kancelářské židle bez brzdy, Ø 60 mm, s čepem Ø 11 mm, vhodné pro koberce a 
měkké povrchy, nosnost 35 kg, materiál polypropylen         (s automatickou brzdou na poptávku)

měkké kolečko pro kancelářské židle, bez brzdy, Ø 60 mm, s čepem Ø 11, vhodné pro tvrdé povrchy, 
nosnost 35 kg, materiál polypropylen, termoplastický elastomer (s automatickou brzdou na poptávku)

35 kg/ks 35 kg/ks

tvrdé kolečko pro kancelářské židle bez brzdy, Ø 65 mm, s čepem Ø 11 mm, vhodné pro koberce a 
měkké povrchy, nosnost 35 kg, materiál polypropylen                                     (s automatickou brzdou 
na poptávku)

měkké kolečko pro kancelářské židle, bez brzdy, Ø 65 mm, s čepem Ø 11, vhodné pro tvrdé povrchy, 
nosnost 35 kg, materiál polypropylen (s automatickou brzdou na poptávku)

 0,46 kg/sada 0,54 kg/sada

0,44 kg/sada 0,52 kg/sada

11 mm 11 mm
65 mm 65 mm

35 kg/ks 35 kg/ks

měkké kolečko pro kancelářské židle bez brzdy, Ø 60 mm, s čepem Ø 11 mm, vhodné pro tvrdé 
povrchy, nosnost 35 kg, materiál bílý polypropylen RAL 9003, šedý termoplastický elastomer

měkké kolečko pro kancelářské židle, bez brzdy, Ø 75 mm, s čepem Ø 11, vhodné pro tvrdé povrchy, 
nosnost 122 kg, materiál polyuretan, ocelová konstrukce, vertikální a horizontální ložisko - minimální 
valivý odpor

0,52 kg/sada  kg/sada
11 mm 11 mm

11 mm 11 mm
50 mm 50 mm

60 mm 75 mm
35 kg/ks 122 kg/ks

tvrdé kolečko pro antistatické židle - ESD, bez brzdy, Ø 50 mm, s čepem Ø 11 mm, vhodné pro měkké 
povrchy, nosnost 30 kg, materiál polypropylen vodivý, měrný odpor ˂ 0,1 MΩ

měkké kolečko pro antistatické židle - ESD, bez brzdy, Ø 50 mm, s čepem Ø 11 mm, vhodné pro tvrdé 
povrchy, nosnost 30 kg, materiál polypropylen vodivý, měrný odpor ˂ 0,1 MΩ

35 kg/ks 35 kg/ks

kluzák pro kancelářské židle, Ø 50 mm, s čepem Ø 11 mm, vhodné pro všechny povrchy, nosnost 30 kg, 
materiál polypropylen

kluzák pro antistatické židle - ESD, Ø 50 mm, s čepem Ø 11 mm, vhodné pro všechny povrchy, nosnost 
30 kg, materiál polypropylen vodivý, měrný odpor ˂ 0,1 MΩ

0,22 kg/sada 0,22 kg/sada

0,5 kg/sada 0,47 kg/sada

11 mm 11 mm
50 mm 50 mm

30 kg/ks 35 kg/ks
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nylonový kříž PLU nylonový kříž PLU

366 Kč 421 Kč
333 383

hmotnost: hmotnost:
průměr: průměr:

chromový kříž PLU chromový kříž PLU

496 Kč 452 Kč
451 411

hmotnost: 1,32 kg hmotnost:
průměr: 700 mm průměr:

nylonový kříž PLU záslepka PLU

329 Kč 2 Kč
299 2

hmotnost: hmotnost:
průměr:

PLU 2638 mechanismus PLU

537 Kč 318 Kč
488 289

hmotnost: hmotnost:
rozteč rozteč
Ø otvoru Ø otvoru

mechanismus PLU mechanismus PLU

1 418 Kč 503 Kč
1289 457

hmotnost: hmotnost:
rozteč rozteč
Ø otvoru Ø otvoru

308

mechanismus PLU PLU 2610

982 Kč 653 Kč
893 594

hmotnost: hmotnost:
rozteč rozteč
Ø otvoru Ø otvoru
308

teleskopický kryt PLU teleskopický kryt PLU

35 Kč 20 Kč
32 18

hmotnost: hmotnost:
celk. délka celk. délka

Ceny komponentů jsou bez dopravy. K samotné zásilce komponentů bude účtováno poštovné a balné.  

1134

ocelový kříž pro kancelářské židle, otvor pro kolečko Ø 11ocelový kříž pro kancelářská křesla, otvor pro kolečko Ø 11

1133

1,2 kg

1477 1460

620 mm

nosnost 130 kg

2714

základní houpací mechanismus na křesla, aretace v základní pozici, 
nastavení síly protiváhy

1,558 kg
150 x 200 mm

28 mm
nosnost 110 kg

0,110 kg 0,098 kg

teleskopický kryt pro píst kancelářských židlí, obrácený teleskopický kryt pro píst kancelářských židlí

400 mm 308 mm

1172 1169

plastový kříž pro kancelářské židle, otvor pro kolečko Ø 11 plastový kříž pro kancelářská křesla, otvor pro kolečko Ø 11

2770 2715

28 mm

4601

plastový kříž pro kancelářské židle, otvor pro kolečko Ø 11 spodní záslepka pro židli 1120, ISY, Taurus, Dama, profil ovál 15 x 30 mm

1,1 kg 1,2 kg
640 mm 700 mm

asynchronní mechanismus pro model 
Panther ASYN, 1290 ASYN

1,0 kg 0,004 kg
620 mm

1103

asynchronní 
mechanismus

2,7 kg
155 x 200 mm

28 mm
nosnost 130 kg

asynchronní mechanismus + up-
down, pro model 1140 ASYN, 1540 
ASYN, 1640 ASYN, 1380 ASYN

2678

synchronní mechanismus s nastavení síly protiváhy a aretací v pěti pozicích

4,12 kg
155 - 170 x 200 mm

28 mm
nosnost 160 kg

asynchronní 
mechanismus

multiblok - mechanismus na křesla, pětinásobná aretace, předsunutá osa 
houpání o 160 mm, nastavení síly protiváhy

houpací mechanismus na křesla, aretace v základní pozici, nastavení síly 
protiváhy - robustní 

2,5 kg

4 kg

155 x 200 mm

2,346 kg
200 x 200 mm 155 x 200 mm

28 mm 28 mm
nosnost 130 kg nosnost 130 kg
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A B

A B

mechanismus up-down - mechanismem up-down se rozumí princip svislého polohování 
bez ovládacího prvku s automatickým odjištěním v horní poloze a zajištěním v poloze 
spodní, přičemž polohování probíhá  při pohybu celé části (opěrák, područka) směrem 
nahoru. Vrchní poloha slouží pro odjištění. Posunutím do spodní polohy se mechanismus 
nastaví pro aretaci a cyklus lze opakovat.

Popis funkce mechanismů
mechanismus MEK- umožňuje nastavení úhlu opěráku po uvolnění bočního aretačního šroubu 
(s velkou plastovou hlavicí), fixaci zvoleného úhlu docílíme pevným dotažením. Současně 
umožňuje vodorovné a svislé nastavení opěradla vůči sedáku.

houpací mechanismus - houpání s nastavitelnou silou protiváhy a aretací v základní poloze 
pomocí jediné páky, tato páka současně ovládá  výškové nastavení (plynový píst). Síla protiváhy 
se nastaví širokou plastovou maticí  mechanismu.

mechanismus SL (sliding) - umožňuje vodorovné nastavení hloubky sedáku, dodáváno jako 
příslušenství. U některých modelů je SL mechanismus integrován do kostry sedáku.

LAS - lumbar air support - vzduchový měch, umisťovaný pod čaloun opěráku v oblasti beder, k 
individuálnímu nastavení podpory páteře, externí balónek slouží k naplnění měchu vzduchem, 
ventil na jeho ústí k vyprázdnění.

synchronní mechanismus AABW - umožňuje plynulou změnu úhlu sedáku a opěráku s 
pětinásobnou aretací - uzamykáním (2), automatické nastavení síly přítlaku, verze A vybavena 
mechanismem pro posuv hloubky sedáku  - SL (3), aretace výšky - ovládání plynového pístu (1). 
Verze B (bez posuvu hloubky sedáku) standarně používána pouze u modelu Blur.

synchronní mechanismus TL- umožňuje plynulou změnu úhlu sedáku a opěráku s 
několikanásobnou aretací - uzamykáním (2), nastavení síly přítlaku pákou, pouhým překlopením 
v rozpětí úhlu 90 stupňů (3), je současně vybaven mechanismem pro posuv hloubky sedáku SL 
(5 -6), 3 polohovým nastavením úhlu sedáku (4), aretace výšky - ovládání plynového pístu (1)

houpací mechanismus multiblok 2770 - houpání s předsunutou osou o 160 mm pro zvýšení 
komfortu, nastavitelnou silou protiváhy, aretace v pěti pozicích ovládané levou pákou, ovládání 
výškového nastavení (plynový píst) pravou pákou. Síla protiváhy se nastaví širokou plastovou 
maticí na mechanismu.

asynchronní mechanismus - umožňuje nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku. U těchto 
mechanismů je ovládání nastavení výšky (plynový píst) pákou na pravé straně vpředu z pohledu 
sedícího. Pravou pákou vzadu je možné nastavit úhel opěráku. Levá páka slouží k nastavení úhlu 
sedáku, společně s opěradlem. Výhodou je možnost aretace v libovolné pozici.

synchronní mechanismus - umožňuje plynulou změnu úhlu sedáku a opěráku s 
několikanásobnou aretací, nastavení síly přítlaku širokou plastovou maticí na spodní straně 
mechanismu, systém anti-shock spustí mechanismus až po vyrovnání sil na opěradle proti síle 
přítlaku(A). Mechanismus (B) pomocí systému lamel aretuje v libovolné pozici. 

synchronní mechanismus 727 - umožňuje plynulou změnu úhlu sedáku 0~5° a opěráku 0~20° s 
čtyřnásobnou aretací - uzamykáním, automatické nastavení síly přítlaku, posuv hloubky sedáku 
(SL) v rozmezí 58 mm s 5 pozicemi aretace, aretace výšky - ovládání plynového pístu.
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kód kategorie název potahu složení gramáž/m2
otěruvzdornost šíře v roli cena bm

BO Bloom 85% polyvinylchlorid, 15% polyuretan 550 ± 5% 50 000 cyklů 140 cm 410 Kč
BN Bondai 100% polyester 250 ± 5% 150 000 cyklů 140 cm 410 Kč
CU Cura 98% recyklovaný polyester, 2% polyester 300 100 000 cyklů - -
D Dora 100% polyester - 30 000 cyklů 152 cm 410 Kč
F Fame 95% novozélandská vlna, 5% polyamid 450 200 000 cyklů - -

FH Fame Hybrid 95% novozélandská vlna, 5% polyamid 450 150 000 cyklů - -

IR Iris WR 100% polyester, WR - water repellent (vodu odpuzující) 600 ± 4% 100 000 cyklů 140 cm 1 308 Kč

NK Kortexin 100% polyester, z rubové strany nánosovaná PVC s vodoodpudivou 
úpravou (W/R) 

420 ± 5% 50 000 cyklů 147,5 cm 410 Kč

P Leather pravá hovězí kůže - - - -
PH Phoenix 100% polyester, ohnivzdornost 270 ± 4% 100 000 cyklů 140 cm 872 Kč

RA Rally 100% polyester WR - water repellent (vodu odpuzující) s pomocí 
nanotechnologie

450 ± 5% 40 000 cyklů 140 cm 1 308 Kč

SK Skai osnova 100% polyester, povrch 100% polyvinylchlorid 320 30 000 cyklů 140 cm 410 Kč

T Touareg 100% polyester,  WR - water repellent (vodu odpuzující) 320 ± 4% 100 000 cyklů 140 cm 872 Kč

W Wool 100% vlna 410 ± 15% 50 000 cyklů 140 cm 2 016 Kč
X X-Treme 100% Xtreme FR®, ohnivzdornost M1 310 ± 5% 100 000 cyklů 140 cm 1 308 Kč
2 Silhouette 100% nylon s nešpinivou povrchovou úpravou 310 ± 4% 180 000 cyklů - -

NET EPIC síť EPIC 30% polyester, 70% elastomerizovaný polyamid 420 ± 5% 100 000 cyklů - -

KM síť Genidia, Ergohuman, Enjoy, Pofit 100% polyester 570 100 000 cyklů - -

 BI síť Batyline ISO 28% polyester, 72% polyvinylchlorid 500 120 000 cyklů - -
 BE síť Batyline EDEN 20% polyester, 8% měkká příze, 72% polyvinylchlorid 450 50 000 cyklů - -

- síť Eclipse NET 100% polyester, ohnivzdornost TB117 - 2013 370 ± 5% 100 000 cyklů - -

- síť Oklahoma, Tennesee, Above, 
Spider

100% polyester - 30 000 cyklů - -

- síť Ergosit 100% polyester - 100 000 cyklů - -
- síť GALA NET 100% polyester 460 50 000 cyklů - -

- přírodní katastrofou
- chybnou montáží
- nedbalým a nepřiměřeným používáním
- nedodržením pokynů výrobce (dodavatele)

Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.

ANTARES a.s.

Čištění potahů

Technické parametry potahových látek

Údržba čalounu se provádí v případě látkového potahu šampónováním, v případě kůže, koženky setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou. Při použití přípravku na údržbu čalounu 
nebo kůže, je nutné vždy dodržet návod na jeho použití. Za vzniklé škody nenese výrobce odpovědnost.

Židle a křesla jsou určena k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta je platná výhradně u tohoto druhu použití.  Na veškeré potahové látky je záruka 24 
měsíců. Prodloužená záruka je na potahy: kategorie X 10 let, kat. BN, CU, F, FH, IR, PH, T, W 60 měsíců. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části, které byly poškozeny 
vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě. Výrobce v těchto případech nahrazuje vadné části nikoliv celé židle. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

Dodací podmínky, cena přepravy (platnost od 19. 4. 2022)
Cena EXW - sleva 3% (sleva za vlastní odběr zboží), hodnota objednávky nad 5.000 Kč bez DPH - DOPRAVA ZDARMA (DDU)
hodnota objednávky do 5.000 Kč bez DPH - za poplatek 150 Kč bez DPH za každý kus.
Výrobce si vyhrazuje právo na odmítnutí přepravy, pokud by přepravní náklady překročily 20% hodnoty zakázky. 
Tyto přepravní podmínky se vztahují na dopravu v rámci ČR a vyložení na rampu prodejny nebo ke dveřím domu na adresu Kupujícího (Prodejce). Ceny zboží nezahrnují dodání na čas, montáž, 
stěhování v objektu a přímou likvidaci obalů. V případě přepravy na určené místo, mimo provozovnu Kupujícího nebo na adresu třetí osoby (např. koncového zákazníka), bude účtován poplatek 
150,- Kč bez DPH za každý přepravovaný kus. V případě požadavku na vrácení potvrzených předávacích dokumentů prodejce bude účtováno 150 Kč bez DPH za celou zásilku. Při dosažení 
50.000,- Kč bez DPH celkové hodnoty zakázky bude zboží přepraveno zdarma. Výjimkou je přeprava lavic a sofa . Pro dopravu těchto objemných zásilek bude Prodávajícím stanovena nabídková 
cena pro přepravu. U komponentů a drobných zásilek bude účtováno dopravné ve výši 150,-Kč bez DPH.
NÁKLADY NA ZAPŮJČENÍ - 1ks - 200,-Kč bez DPH dodání, 200,-Kč bez DPH vrácení. Při zapůjčení většího počtu kusů-bude cena stanovena individuálně. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY - při převzetí zboží nebude možná platba v hotovosti, pouze platba předem před dodáním zboží nebo převodem po dodání zboží. 

Podmínky záruky

Zadávání a rušení objednávek
Objednávka Kupujícího musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
a) specifikaci Kupujícího a Prodávajícího
b) jednoznačnou specifikaci zboží a jeho množství
c) místo dodání, pokud se liší od sídla Kupujícího
d) termín dodání
Prodávající potvrdí objednávku písemně do 48 hodin od jejího doručení. V případě odlišností platí údaje v potvrzení objednávky, která je současně smlouvou.
Zrušení nebo změnu objednávky je možné provést do 3 pracovních dnů. Po tomto termínu je Prodávající oprávněn požadovat stornopoplatek do výše 50% z ceny zboží.


