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Produkt Kód Popis E F M O COM+ P

285-SYS

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

20 0,47 m3

6330 6570 6870 7130 8280 9190

285-SY

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

20 0,47 m3

5470 5700 5990 6230 7380 8290

280-SYS

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

20 0,39 m3

5480 5700 5960 6190 7200 7700

280-SY

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

20 0,39 m3

4650 4870 5120 5330 6340 6850

282-KZ-
N1

Konferenční židle, celočalouněná,
stohovatelná, podnož ocelová pérová
v provedení černá N1

10 kg 0,47 m3 2

3470 3920 4420 5000 6680 7080

282-KZ-
N4

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

10 kg 0,47 m3 2

3470 3920 4420 5000 6680 7080

283-N4

konferenční židle, celočalouněná,
bez područek, kostra ocelová pérová
N4 chrom

9 kg 0,47 m3 2

3960 4400 4870 5440 7060 7440



3

Série STREAM

Volitelné doplňky a
modifikace

BR-540
područky výškově a šířkově nastavitelné, barva černá - nylon, cena za pár
(nelze pro mechaniku SY) 1650

BR-550

područky nastavitelné výškově, do šířky a natočitelné do stran, s měkkou
podložkou pod ruce hloubkově nastavitelnou, černá - nylon, cena za pár (nelze
pro mechaniku SY) 1980

BR-550-
N6

područky nastavitelné výškově, do šířky a natočitelné do stran, s měkkou
podložkou pod ruce hloubkově nastavitelnou, kovová část těla područky leštěný
hliník N6, cena za pár (nelze pro SY) 2340

BR-207 područky výškově nastavitelné černé, cena za pár 640

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

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

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

F40-N2 příplatek za hliníkový kříž F40-N2 v barvě N2 efekt hliník 600

F40-N6 příplatek za hliníkový kříž F40-N6 leštěný 470

BO  vzduchová hloubkově stavitelná bederní opěrka 840

P příplatek za posuvný sedák (platí pouze pro mechaniky  SYS) 210

PN příplatek za posuvný sedák s funkcí individuálního nastavení náklonu (platí
pouze pro modely s mechanikou SYS) 340

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

RM-DE designová kolečka s pryží, vhodná pro koberce i tvrdou podlahu 770

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

110

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ Série STREAM se vyrábí v textilních potazích kategorie E, F, M, O a kůži P. Modely 282 a 283 nelze
vyrobit v látkách Omeaga a Theo Nets.
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Produktové informace Popis

ZÁRUKA 5 let

CENA Uvedené ceny jsou bez DPH.

PRODUKTOV
É

INFORMACE
Výrobce si vyhrazuje možnost technických změn.
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