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KANCELÁRSKE STOLIČKY

ASYN   Typ: 3537

- Kancelárska pracovná stolička so stredne
vysokým operadlom, asynchonný
mechanizmus. 

- Nezávislé nastavenie uhla sedadla
a operadla. Nastavenie výšky operadla
mechanizmom up-down.

- Plynový piest, plastová báza. 

- Voliteľné podrúčky (nie sú súčasťou
dodávky).

celková výška 127–137 cm
celková šírka 49 cm
výška sedadla 46–56 cm
hĺbka sedadla 45 cm

16 kg

130 kg

celková výška 99–117,5 cm
celková šírka 55 cm
výška sedadla 42,5–57 cm
hĺbka sedadla 45 cm

9,3 kg

120 kg celková výška 91–108 cm
celková šírka 57,5 cm
výška sedadla 45–58 cm
hĺbka sedadla 45 cm

9,9 kg

120 kg

celková výška 110–141 cm
celková šírka 55 cm
výška sedadla 59–85 cm
hĺbka sedadla 45 cm

11 kg

120 kg

celková výška 113–122 cm
celková šírka 67 cm
výška sedadla 44–53 cm
hĺbka sedadla 48,5 cm

16,3 kg

120 kg

celková výška 108,5–118 cm
celková šírka 61 cm
výška sedadla 49–58,5 cm
hĺbka sedadla 51 cm

13,5 kg

120 kg

SANDER   Typ: 7308

- Kancelárska stolička s priedušným, vysokým
operadlom.

- Synchrónny mechanizmus s aretáciou
v ľubovoľnej polohe a nastavenie sily
protiváhy.

- Čalúnená bedrová opierka, oceľová
chrómovaná báza, kolieska na mäkké
povrchy.

- Výškovo nastaviteľné podrúčky s mäkkou
dotykovou plochou.

TENNESSEE Typ: 7307

- Kancelárska stolička s priedušným, vysokým
operadlom a s podrúčkami.

- Hojdací mechanizmus s nastavením sily
protiváhy.

- Bedrová opierka, oceľová chrómovaná báza.

- Kolieska na mäkké povrchy.

- Čierna sieťovina a látka na sedadle.

PANTHER Typ: 7520

- Pracovná čalúnená stolička so stredne
vysokým operadlom.

- Nastavenie operadla vo vodorovnom
a zvislom smere.

- Nastaviteľný uhol medzi sedadlom
a operadlom.

- Plynový piest.

- Voliteľné podrúčky (nie sú súčasťou
dodávky).

Antistatická stolička ESD  Typ: 4884

- Kancelárska pracovná stolička,
konštruovaná tak, aby odvádzala statickú
elektrinu z pracoviska s prítomnosťou
elektronických komponentov a prchavých
chemikálií.

- Všetky časti stoličky, vrátane špeciálnej látky
a koliesok, sú vodivé.

- Vykonaný atest CATAS 13/95, protokol
35904/1, meraný odpor: 0,1 MW.

- Štandardný odtieň poťahu – tmavo sivá
(antracit).

Pokladničná stolička Typ: 4885

- Čalúnená pracovná stolička konštruovaná
pre pokladne alebo pracoviská s vyššou
pracovnou doskou.

- Extra dlhý plynový piest s klzákmi, bez
oporného kruhu. Oporný kruh je možné
doobjednať.

- Nastaviteľný uhol medzi sedadlom
a operadlom.

54,00 111,00

111,00

72,00
116,00 66,00

Typ: 4553  
Oporný kruh na nohy.

26,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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