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Série ACTIVE

Produkt

Kód

315

Popis

F

M

O

COM+

P

9140

9750

10020

10380

11700

11940

10020

10650

10890

11190

12590

12840

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

316

E

0,39 m3

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

0,47 m3

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-315

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

1100

F80-N1

příplatek za hliníkový kříž F80-N1 černý

600

F80-N2

příplatek za hliníkový kříž F80-N2 efekt hliník

600

F80-N6

příplatek za hliníkový kříž F80-N6 leštěný

600

RM

kolečka s pryží na tvrdou podlahu (bez příplatku)

2

0

Série ACTIVE

Produktové informace

Popis

MECHANIKA
ACT

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

ČALOUNĚNÍ

Série ACTIVE se vyrábí v textilních potazích kategorie E(kromě Dino), F, M(kromě Stamskin),
COM+, O a kůži P. Čalounění opěrky hlavy: Pokud je židle čalouněná do látky, bude opěrka hlavy
čalouněna v černé kůži. Pokud židle je čalouněná v kůži, bude mít stejnou barvu koženého čalounění
na opěrku hlavy.

ZÁRUKA
CENA
PRODUKTOV
É
INFORMACE

5 let
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Výrobce si vyhrazuje možnost technických změn.
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