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Produkt Kód Popis E F M O COM+ P

790-SYS

křeslo vysoké, mechanika SYS, kříž
nylon černý, kolečka velká, cena bez
područek

24 kg 0,47 m3

10640 11400 12310 13180 15950 18610

780-SYS

křeslo střední, mechanika SYS, kříž
nylon černý,  kolečka velká, cena bez
područek

22 kg 0,47 m3

9870 10540 11360 12140 14640 16970

770-PRA

křeslo nízké,výškově stavitelné,  kříž
nylon černý,  kolečka velká, cena bez
područek

19 kg 0,39 m3

7650 8180 8810 9420 11500 13760

770-RA

křeslo nízké, výškově stavitelné,
houpací mechanika RA, kříž nylon
černý,  kolečka velká, cena bez
područek

19 kg 0,39 m3

7860 8390 9030 9640 11710 13970

777-PRA

křeslo s nízkým opěrákem, výškově
stavitelná, na vysokém pístu s
kruhem pod nohy,leštěný hliníkový
kříž F37-N6, chromové kluzáky , cena
bez područek

19 kg 0,39 m3

8350 8890 9540 10150 12250 14500

770-PRA,
F60-N6

křeslo nízké,výškově stavitelné, kříž 4
-ramenný leštěný hliník F60-N6,
chromové kluzáky, cena bez
područek

19 kg 0,39 m3

9280 9800 10450 11060 13130 15380

770-RA,
F60-N6

křeslo nízké, výškově stavitelné,
houpací mechanika RA, kříž 4-
ramenný leštěný hliník F60-N6,
chromové kluzáky, cena bez
područek

19 kg 0,39 m3

9490 10020 10650 11270 13350 15600
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Volitelné doplňky a
modifikace

BR-790-
N6

područky z leštěného hliníku v kombinaci s černým polyuretanem, cena za pár 2320

BR-785-
N6

područky z leštěného hliníku, cena za pár 1470

BR-785-
N1

černé hliníkové područky (cena za pár) 1730

BR-785-
N0

bílé hliníkové područky (cena za pár) 1730

BR-795-
N6 područky z leštěného hliníku v kombinaci s černým polyuretanem, cena za pár 2050

BR-795-
N1 černé hliníkové područky v kombinaci s černým polyuretanem, cena za pár 2320

BR-795-
N0 bílé hliníkové područky v kombinaci s černým polyuretanem, cena za pár 2320

BR-796-
N6 područky z leštěného hliníku čalouněné černou kůží, cena za pár 2370

BR-796-
N1 černé hliníkové područky čalouněné černou kůží, cena za pár 2630

BR-796-
N0 bílé hliníkové područky čalouněné černou kůží, cena za pár 2630

BR-210
3D nastavitelné područky s měkkými PU loketníky (nastavitelné do výšky,
šířky, hloubky), černé, cena za pár 1000

BR-210-
N6

3D nastavitelné područky s měkkými PU loketníky (nastavitelné do výšky, šířky,
hloubky), černé, hliníková část těla područky leštěná N6, cena za pár 1720

BR-209 područky výškově nastavitelné černé, měkké PU loketníky, cena za pár 790

BR-209-
N6

područky výškově nastavitelné, hliníková část těla područky leštěná N6, měkké
PU loketníky, cena za pár 1160

BO bederní opěrka pro modely 790, 780 1450

F37-N6 příplatek za hliníkový kříž F37-N6 leštěný (ke kříži F40 nylon) 700
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Volitelné doplňky a
modifikace

F40-N6 příplatek za hliníkový kříž F40-N6 leštěný 600

F40-N1 příplatek za hliníkový kříž F40-N1 černý 600

F40-N0 příplatek za hliníkový kříž F40-N0 bílý 600

P příplatek za posuvný sedák (platí pro modely s mechanikou SYS) 330

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

RM-N4 kolečka chromová s pryží na tvrdou podlahu 770

R37
kolečka, průměr 37 mm, platí pro modely s křížem F34-N6, kde kolečka
mohou nahradit standardně dodávané kluzáky 0

GM-F30

kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy, platí pro konferenční modely
na čtyř-ramenném hliníkovém kříži (nejsou vhodné na mokré podlahy a
dlažbu se spárami - snižuje se pak jejich životnost) 110

GM-F60
kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy, platí pro konferenční modely
na čtyř-ramenném hliníkovém kříži F60 (nejsou vhodné na mokré podlahy a
dlažbu se spárami - snižuje se pak jejich životnost)

110

Produktové informace Popis

ZÁRUKA 5 let

CENA Uvedené ceny jsou bez DPH

PRODUKTOV
É

INFORMACE
Výrobce si vyhrazuje možnost technických změn

ČALOUNĚNÍ Série Melody nelze čalounit v potahu Dino.
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