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KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE

ASYN   Typ: 3537

- Kancelářská pracovní židle se středně
vysokým opěrákem, asynchronní
mechanismus.

- Nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku.
Nastavení výšky opěráku mechanismem 
up-down.

- Plynový píst, plastová báze.

- Volitelné područky (nejsou součástí
dodávky).

celková výška 127–137 cm
celková šířka 49 cm
výška sedáku 46–56 cm
hloubka sedáku 45 cm

16 kg

130 kg

celková výška 99–117,5 cm
celková šířka 55 cm
výška sedáku 42,5–57 cm
hloubka sedáku 45 cm

9,3 kg

120 kg
celková výška 91–108 cm
celková šířka 57,5 cm
výška sedáku 45–58 cm
hloubka sedáku 45 cm

9,9 kg

120 kg

celková výška 110–141 cm
celková šířka 55 cm
výška sedáku 59–85 cm
hloubka sedáku 45 cm

11 kg

120 kg

celková výška 113–122 cm
celková šířka 67 cm
výška sedáku 44–53 cm
hloubka sedáku 48,5 cm

16,3 kg

120 kg

celková výška 108,5–118 cm
celková šířka 61 cm
výška sedáku 49–58,5 cm
hloubka sedáku 49–58,5 cm

13,5 kg

120 kg

SANDER   Typ: 7308

- Kancelářská židle s prodyšným, vysokým
opěrákem.

- Synchronní mechanismus s aretací
v libovolné poloze a nastavení síly
protiváhy.

- Čalouněná bederní opěrka, ocelová
chromovaná báze, kolečka pro měkké
povrchy.

- Výškově nastavitelné područky s měkkou
dotykovou plochou.

TENNESSEE Typ: 7307

- Kancelářská židle s prodyšným, vysokým
opěrákem a s područkami.

- Houpací mechanismus s nastavením síly
protiváhy.

- Bederní opěrka, ocelová chromovaná báze.

- Kolečka pro měkké povrchy.

- Černá síťovina a látka na sedáku.

PANTHER Typ: 7520

- Pracovní čalouněná židle se středně
vysokým opěrákem.

- Nastavení opěráku ve vodorovném 
a svislém směru.

- Nastavitelný úhel mezi sedákem
a opěrákem.

- Plynový píst.

- Volitelné područky (nejsou součástí
dodávky).

Antistatická židle ESD   Typ: 4884

- Kancelářská pracovní židle, konstruovaná
tak, aby odváděla statickou elektřinu
z pracoviště s přítomností elektronických
komponentů a těkavých chemikálií. 

- Všechny součásti židle, včetně speciální 
látky a koleček, jsou vodivé. 

- Provedený atest CATAS 13/95, protokol
35904/1, měřený odpor: 0,1 MW.

- Standardní odstín potahu – tmavě šedá
(antracit).

Pokladní židle   Typ: 4885

- Čalouněná pracovní židle konstruovaná 
pro pokladny nebo pracoviště s vyšší
pracovní deskou.

- Extra dlouhý plynový píst s opěrným
kruhem pod nohy, kluzáky, bez opěrného
kruhu.

- Nastavitelný úhel mezi sedákem
a opěrákem.

Možnost doobjednat
opěrný kruh Typ: 4553

1 099,- 2 299,-
2 299,-

539,-

1 599,-
2 399,- 1 349,-
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