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Série WEB OMEGA

Produkt Kód Popis E F M O COM+ P

420-SYS,
P

kancelářská židle, vysoký opěrák
celočalouněný s opěrkou hlavy,
synchronní mechanika SYS s
bočním nastavením tuhosti
opěradla, posuv sedáku, plynový
píst, kříž nylon černý, kolečka 60 mm,
cena bez područek

20 kg 0,47 m3

7920 8690 9550 10500 13020 14140

295-SYQ

kancelářská židle, výškově
nastavitelná a naklopitelná opěrka
hlavy, sít. Omega, Theo nets nebo
Rhytm, sedák v látce dle výběru,
synchronní mechanika SYQ s
bočním rychlonastavením tuhosti
opěradla, posuv sedáku,plynový
píst, kříž nylon černý, kolečka 60 mm,
cena bez područek
nastavení výšky opěráku UP
DOWN za příplatek

20 kg 0,47 m3

7540 7760 8010 8290 9030 9360

295-SYS

kancelářská židle, výškově
nastavitelná a naklopitelná opěrka
hlavy, sít. Omega, Theo nets nebo
Rhytm, sedák v látce dle výběru,
synchronní mechanika SYS s bočním
nastavením tuhosti opěradla, posuv
sedáku, plynový píst, kříž nylon
černý, kolečka 60 mm, cena bez
područek
nastavení výšky opěráku UP
DOWN za příplatek

20 kg 0,47 m3

7380 7610 7860 8140 8870 9200

295-SY

kancelářská židle, výškově
nastavitelná a naklopitelná opěrka
hlavy, sít. Omega, Theo nets nebo
Rhytm, sedák v látce dle výběru,
mechanika SY s nastavením tuhosti
opěráku, posuv sedáku, plynový
píst, kříž nylon černý, kolečka 60 mm,
cena bez područek
nastavení výšky opěráku UP
DOWN za příplatek

20 kg 0,47 m3

6800 7030 7280 7560 8290 8620
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Série WEB OMEGA

Produkt Kód Popis E F M O COM+ P

290-SYQ

kancelářská židle, vysoký opěrák
celočalouněný sít. Omega, Theo
nets nebo Rhytm, sedák v látce dle
výběru, synchronní mechanika
SYQ s bočním rychlonastavením
tuhosti opěradla, plynový píst posuv
sedáku, kříž nylon černý, kolečka 60
mm, cena bez područek
nastavení výšky opěráku UP
DOWN za příplatek

20 kg 0,39 m3

6560 6780 7030 7310 8040 8380

290-SYS

kancelářská židle, vysoký opěrák
celočalouněný sít. Omega, Theo
nets nebo Rhytm, sedák v látce dle
výběru,synchronní mechanika SYS s
bočním nastavením tuhosti opěradla
posuv sedáku, plynový píst, kříž
nylon černý, kolečka 60 mm, cena
bez područek
nastavení výšky opěráku UP
DOWN za příplatek

20 kg 0,39 m3

6400 6630 6870 7150 7890 8220

290-SY

kancelářská židle, vysoký opěrák
celočalouněný sít. Omega, Theo
nets nebo Rhytm, sedák v látce dle
výběru, SY synchronní mechanika s
natavením tuhosti opěráku, posuv
sedáku, plynový píst, kříž nylon
černý, kolečka 60 mm, cena bez
područek
nastavení výšky opěráku UP
DOWN za příplatek

20 kg 0,39 m3

5840 6070 6320 6590 7330 7660

291-RA,
F34-N6

kancelářská konferenční židle, střední
opěrák celočalouněný sít. Omega,
Theo nets nebo Rhytm, sedák v
látce dle výběru, houpací
mechanika z leš.hliníku RA, plynový
píst chromový, kříž 4-ramenný F34-
N6, kluzáky chromové, cena bez
područek

17 kg 0,47 m3

6630 6850 7100 7380 8120 8450

291-RA,
F80-N6

kancelářská konferenční židle, střední
opěrák celočalouněný sít. Omega,
Theo nets nebo Rhytm,sedák v
látce dle výběru, houpací mechanika
z leš.hliníku RA, plynový píst
chromový, kříž 5-ramenný F80-N6,
kolečka, cena bez područek

18 kg 0,39 m3

6540 6770 7020 7300 8030 8370
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Série WEB OMEGA

Produkt Kód Popis E F M O COM+ P

410-SYQ

kancelářská židle, vysoký opěrák
čalouněný v látce dle výběru,
synchronní mechanika SYQ s
bočním rychlonastavením tuhosti
opěradla, posuv sedáku,plynový
píst, kříž nylon černý, kolečka 60 mm,
cena bez područek
nastavení výšky opěráku UP
DOWN za příplatek

20 kg 0,39 m3

6660 7360 8150 9020 11330 11660

410-SYS

kancelářská židle, vysoký opěrák
čalouněný v látce dle výběru,
synchronní mechanika SYS s
bočním nastavením tuhosti opěradla,
posuv sedáku,plynový píst, kříž
nylon černý, kolečka 60 mm, cena
bez područek
nastavení výšky opěráku UP
DOWN za příplatek

20 kg 0,39 m3

6500 7200 7980 8860 11170 11500

410-SY

kancelářská židle, vysoký opěrákv
látce dle výběru,SY synchronní
mechanika s nastavením tuhosti
opěráku,posuv sedáku, plynový píst,
kříž nylon černý, kolečka 60 mm,
cena bez područek
nastavení výšky opěráku UP
DOWN za příplatek

20 kg 0,39 m3

5600 6300 7090 7960 10280 10610

411-RA
F34-N6

kancelářská konferenční židle,
střední opěrák celočalouněný,
sedák v látce dle výběru, houpací
mechanika z leš.hliníku RA, plynový
píst chromový, kříž 4-ramenný F34-
N6,  kluzáky chromové, cena bez
područek

17 kg 0,47 m3

6730 7420 8210 9090 11400 11730

411-RA,
F80-N6

kancelářská konferenční židle, střední
opěrák celočalouněný,sedák v látce
dle výběru, houpací mechanika z
leš.hliníku RA, plynový píst
chromový, kříž 5-ramenný F80-N6,
kolečka, cena bez područek

17 kg 0,39 m3

6650 7340 8130 9010 11320 11650
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Série WEB OMEGA

Produkt Kód Popis E F M O COM+ P

405-SYQ

kancelářská židle, vysoký opěrák
čalouněný samonosnou síťovinou
Goyal, mechanika SYQ s bočním
rychlonastavením tuhosti opěradla,
posuv sedáku, plynový píst, kříž
nylon černý, kolečka 60 mm, cena
bez područek

19 kg 0,39 m3

5940 6160 6420 6700 7430 7750

405-SYS

kancelářská židle, vysoký opěrák
čalouněný samonosnou síťovinou
Goyal, synchronní mechanika SYS
s bočním nastavením tuhosti
opěradla, posuv sedáku, plynový
píst, kříž nylon černý, kolečka 60 mm,
cena bez područek

20 kg 0,39 m3

5780 6000 6250 6530 7270 7600

405-SY

kancelářská židle, vysoký opěrák
čalouněný samonosnou síťovinou
Goyal, synchronní mechanika SY s
nastavením tuhosti opěradla,
posuv sedáku, plynový píst, kříž
nylon černý, kolečka 60 mm, cena
bez područek

20 kg 0,39 m3

5230 5450 5690 5970 6710 7040

410-KZM-
N1

konferenční židle, opěrák střední
celočalouněný, kostra ocelová
pérová v barvě N1 černá, područky
plastové černé

14 kg 0,47 m3

5730 6440 7230 8130 10480 10820

410-KZM-
N2

konferenční židle, opěrák střední
celočalouněný, kostra ocelová pérová
v barvě N2 efekt hliník, područky
plastové černé

14 kg 0,47 m3

5880 6590 7390 8280 10650 10980

410-KZM-
N4

konferenční židle, opěrák střední
celočalouněný, kostra ocelová pérová
N4 chrom, područky plastové černé

14 kg 0,47 m3

6280 7000 7810 8700 11050 11390
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Série WEB OMEGA

Produkt Kód Popis E F M O COM+ P

405-KZM-
N1

konferenční židle, opěrák střední
čalouněný  samonosnou síťovinou
Goyal, Omega, Theo nets, Rhytm
dle výběru, kostra ocelová pérová v
barvě N1 černá, područky plastové
černé

14 kg 0,47 m3

5620 5860 6110 6410 7140 7490

405-KZM-
N2

konferenční židle, opěrák střední
čalouněný samonosnou síťovinou
Goyal, Omega, Theo nets, Rhytm
dle výběru, kostra ocelová pérová v
barvě N2 efekt hliník, područky
plastové černé

14 kg 0,47 m3

5800 6020 6270 6550 7300 7640

405-KZM-
N4

konferenční židle, střední opěrák
čalouněný samonosnou síťovinou
Goyal, Omega, Theo nets, Rhytm
dle výběru, kostra ocelová pérová
N4 chrom, područky plastové černé

14 kg 0,47 m3

6190 6430 6680 6970 7710 8050

297

kancelářská otočná židle, opěrák
čalouněný v sit.Omega, Rhytm
nebo Theo Nets, sedák v látce dle
výběru, výškově stavitelná, vysoký
píst s kruhem pod nohy,nylonový kříž,
kluzáky

15 kg 0,35 m3

6520 6750 7020 7310 8260

Volitelné doplňky a
modifikace

UP-DOWN příplatek za výškově stavitelný opěrák pro otočné modely:
290, 295 a 410 630

BR-540 područky výškově a šířkově nastavitelné, barva černá - nylon, cena za pár 1650

BR-550 područky nastavitelné výškově, do šířky a natočitelné do stran, s měkkou
podložkou pod ruce hloubkově nastavitelnou, černá - nylon, cena za pár 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

2340

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

BR-207-
AW

područky výškově stavitelné černé, šířkové nastavení pomocí klipů
umístěných pod sedákem, cena za pár 870
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Série WEB OMEGA

Volitelné doplňky a
modifikace

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

BR-209-
AW

područky výškově stavitelné černé, měkké PU loketníky, šířkové nastavení
pomocí klipů umístěných pod sedákem, cena za pár 1010

BR-209-
N6

područky výškově stavitelné, 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-
AW

3D nastavitelné područky s měkkými PU loketníky (nastavitelné do výšky,
šířky, hloubky), černé, šířkové nastavení pomocí klipů umístěných pod
sedákem, cena za pár 1220

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-785-
N6 područky z leštěného hliníku, pouze pro model 411, 291, cena za pár 1470

BR-785-
N1 černé hliníkové područky, pouze pro model 411, 291, (cena za pár) 1730

BR-795-
N6

područky z leštěného hliníku v kombinaci s černým polyuretanem, pouze pro
model 411, 291, cena za pár 2050

BR-795-
N1

černé hliníkové područky v kombinaci s černým polyuretanem, pouze pro
model 411, 291, cena za pár 2320

BR-796-
N6

područky z leštěného hliníku čalouněné černou kůží, pouze pro model 411,
291, cena za pár 2370

BR-796-
N1

černé hliníkové područky čalouněné kůží, pouze pro model 411, 291, cena za
pár 2630

BR-790-
N6

područky z leštěného hliníku v kombinaci s černým polyuretanem, cena za pár
(jen pro modely 290, 295, 410, 405) 2320

BR-450-
N6

područky pevné, leštěný hliník, pouze pro model 411, 291
cena za pár 2050
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Série WEB OMEGA

Volitelné doplňky a
modifikace

F80-N1 příplatek za hliníkový kříž F80-N1 černý 600

F80-N2 příplatek za hliníkový kříž F80-N2 v barvě N2 efekt hliník 600

F80-N6 příplatek za hliníkový kříž F80-N6 leštěný 600

BO příplatek za výškově stavitelnou bederní opěrku, BO pouze pro opěráky bez
UP DOWN pro modely 295, 290 a 405 450

BO-UP
DOWN

příplatek za vzduchovou hloubkově stavitelnou bederní opěrku, pouze pro
modely s UP DOWN (nelze pro modely 410 a 420) 820

PN příplatek za posuvný sedák s funkcí individuálního nastavení náklonu (platí
pouze pro modely s mechanikou SYS) 530

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

RM-N4 kolečka chromová s pryží na tvrdou podlahu 770

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

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

G30
příplatek za píst z pamětí pozice a možností nastavení výšky sezení pro model
F34-N6 880

Produktové informace Popis

ČALOUNĚNÍ
Opěrák u modelů 290, 291, 295 a 297 je vždy čalouněn v síťovině Omega, Rhytm nebo Theo Nets.
Opěrák u modelu 405 je vždy v provedení síťovina Goyal.
Sedák je v látkách kategorie E,F,M,COM+,O.
Celoučalouněné modely 410, 411 a 420 jsou možné ve všech látkách kategorie E,F,M,COM+,O.

ZÁRUKA 7 let

CENA Uvedené ceny jsou bez DPH.

PRODUKTOV
É

INFORMACE
Výrobce si vyhrazuje možnost technických změn.

BEDERNÍ
OPĚRKA Bederní opěrka není možná pro modely 410 a 420.
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