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Produkt Kód Popis E F M

260-SY

kancelářská židle, vysoký opěrák čalouněný samonosnou síťovinou
různé barvy, integrovaná bederní opěrka, synchronní mechanika
SY, plynový píst, kříž nylon černý, cena bez područek

12 kg 0,35 m3

4290 4450 4650

260-SYS

kancelářská židle, vysoký opěrák čalouněný samonosnou síťovinou
různé barvy, integrovaná bederní opěrka, synchronní mechnika
SYS s bočním nastavením tuhosti, plynový píst, kříž nylon černý,
cena bez područek

12 kg 0,35 m3

4860 5050 5230

260-AT

kancelářská židle, vysoký opěrák čalouněný samonosnou síťovinou
různé barvy, integrovaná bederní opěrka, mechanika AT s
automatickým nastavením tuhosti, plynový píst, kříž nylon černý,
cena bez područek

4430 4590 4800

261-KZ-
N1

konferenční židle, opěrák celočalouněný v potazích Rhythm, Theo
Nets nebo Omega, kostraocelová pérová N1 černá, područky
plastové černé

9 kg 0,47 m3 2

3040 3250 3450

261-KZ-
N2

konferenční židle, opěrák celočalouněný v potazích Rhythm, Theo
Nets nebo Omega, kostraocelová pérová N2 efekt hliník, područky
plastové černé

9 kg 0,47 m3 2

3040 3250 3450

261-KZ-
N4

 konferenční židle, opěrák celočalouněný v potazích Rhythm, Theo
Nets nebo Omega, kostraocelová pérová N4 chrom, područky
plastové černé

9 kg 0,47 m3 2

3040 3250 3450

262-KZ-
N1

konferenční židle, celočalouněná, kostra ocelová pérová N1 černá,
područky plastové  černé

9 kg 0,47 m3 2
2670 3020 3360

262-KZ-
N2

konferenční židle, celočalouněná, kostraocelová pérová N2 - efekt
hliník, područky plastové  černé

9 kg 0,47 m3 2
2670 3020 3360

262-KZ-
N4

konferenční židle, celočalouněná, kostra ocelová pérová N4 chrom,
područky plastové černé

9 kg 0,47 m3 2
2670 3020 3360

264-KZ-
N1

konferenční židle, celočalouněná, zadní kryt opěráku plastový
černý, kostra ocelová pérová N1 černá, područky plastové černé 2560 2830 3080

264-KZ-
N2

konferenční židle, celočalouněná, zadní kryt opěráku plastový
černý, kostraocelová pérová N2 - efekt hliník, područky plastové
černé

2560 2830 3080

264-KZ-
N4

konferenční židle, celočalouněná, zadní kryt opěráku plastový
černý, kostra ocelová pérová N4 chrom, područky plastové černé 2560 2830 3080
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Volitelné doplňky a
modifikace

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 v barvě N1 černá 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

P příplatek za hloubkově nastavitelný posuvný sedák (pouze pro SYS
mechaniku) 210

PN příplatek za sedák vybavený posuvem a zároveň možností nastavení
náklonu sedáku (platí pouze pro mechaniky SYS) 340

P-AT příplatek za posuvný sedák (platí pro modely s mechanikou AT) 280

RM příplatek za kolečka s pryží na tvrdou podlahu 0

R 60 příplatek za velká kolečka o průměru 60 mm na koberec 220

RM 60 příplatek za kolečka s pryží na tvrdou podlahu, průměr 60 mm 220

GM
kluzáky s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy, (nejsou vhodné na mokré
podlahy a dlažbu se spárami - snižuje se pak jejich životnost)(platí pro
konferenční modely 261 a 262, 264)

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ
Čalounění opěráku v síťovinách Theo Nets, Rhythm a Omega.

Čalounění sedáku - ve všech textilních potazích kategorie E, F, M.

ZÁRUKA Pro otočné modely (260) 5 let, pro konferenční modely 4 roky

CENA Uvedené ceny jsou bez DPH.

PRODUKTOV
É

INFORMACE
Výrobce si vyhrazuje možnost technických změn.
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