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	Certifikát štátnej skúšobne o zhode s ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009
Stabilita a ergonómia je zaistená synchrónnou mechanikou, ktorou meníte polohu sedáka a opierky zároveň
Sedák a opierku môžete zafixovať v troch polohách
Komfortné ovládanie výšky, hĺbky a sklonu v jednej páčke
Výšku a hĺbku sedáka prispôsobíte svojej postave priamo na mieru a zaistíte tým správne podoprenie nôh
Nastavením sily protiváhy podľa svojej hmotnosti zabezpečíte operák proti spätnému nárazu
Nastavením optimálnej výšky operadla zvolíte správnu polohu chrbta
Flexibilná ergonomická bedrová opierka podporuje zdravý spôsob sedenia
Samonosná sieťovina zaisťuje celodenné vetranie chrbta
Pre väčšie pohodlie si môžete prispôsobiť výšku a uhol hlavovej opierky
Podľa potreby si nastavíte výšku, rozstup, hĺbku a uhol podrúčiek
Univerzálne kolieska na tvrdú podlahu
aj kobercové krytiny
Nosnosť stoličky 130 kg
3 roky záruka
	Látky: MESH čierna, látka čierna (len sedák)
Balenie: 87 × 64 × 58 cm, hmotnosť: 28 kg

STOLY

Považujete top kvalitu, jednoduché
a zároveň komplexné ovládanie
stoličky za štandard? Prajete si stoličku
v originálnom dizajnovom riešení?
Stolička Sirius je zárukou vysokej kvality
a vďaka svojmu futuristickému dizajnu sa
stane ústredným prvkom vašej kancelárie.

SKRINE

	Stoličku odporúčame pre 24-hodinovú prevádzku
Certifikát štátnej skúšobne o zhode s ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009
Stabilita a ergonómia je zaistená synchrónnou mechanikou, ktorou meníte polohu sedáka a opierky zároveň
Sedák a opierku môžete zafixovať v troch polohách
Komfortné ovládanie výšky, hĺbky a sklonu v jednej páčke
Náklon sedáka si môžete nastaviť samostatne
Výšku a hĺbku sedáka prispôsobíte svojej postave priamo na mieru a zaistíte tým správne podoprenie nôh
Nastavením sily protiváhy podľa svojej hmotnosti zabezpečíte operák proti spätnému nárazu
Nastavením optimálnej výšky operadla zvolíte správnu polohu chrbta
Flexibilná ergonomická bedrová opierka podporuje zdravý spôsob sedenia
Samonosná sieťovina zaisťuje celodenné vetranie chrbta
Pre väčšie pohodlie si môžete prispôsobiť výšku a uhol hlavovej opierky
Podľa potreby si nastavíte výšku, rozstup, hĺbku a uhol podrúčiek
Univerzálne kolieska na tvrdú podlahu aj kobercové krytiny
Nadštandardná nosnosť stoličky 150 kg
64
3 roky záruka
50–56
49
Látky: MESH čierna
18–27
Balenie: 87 × 64 × 58 cm, hmotnosť: 35,9 kg

KUCHYNE

STOLY
SKRINE

4

Robustná mechanika so zvýšenou
nosnosťou a odolnosťou, jednoduché
a zároveň komplexné ovládanie,
prvotriedna sieťovina a v neposlednom
rade originálny futuristický dizajn.
Stolička Sirius Q24 je predurčená do tých
najnáročnejších kancelárskych prevádzok.
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	Certifikát štátnej skúšobne o zhode s ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009
Unikátny mechanizmus nastaviteľných podrúčiek umožňuje ich nastavenie vo všetkých osiach
Mechanizmus umožňujúci prácu v miernom predklone
Plynulé nastavenie hĺbky sedáka pomocou dômyselne riešeného mechanizmu
Synchrónny mechanizmus s fixáciou operadla v štyroch polohách
Výšku a hĺbku sedáka prispôsobíte svojej postave priamo na mieru, a zabezpečíte tým správne podopretie nôh
Komfortným nastavením sily protiváhy zabezpečíte operadlo proti nečakanému spätnému nárazu
Pre väčšie pohodlie si môžete nastaviť výšku aj uhol hlavovej opierky
Sedák s výplňou zo studenej peny zaručuje jeho vysokú životnosť a komfort
Operák tvorí samonosná sieťovina, ktorá zabezpečuje celodenné vetranie chrbta
Kolieska so zmäkčeným povrchom umožňujú použitie na tvrdé podlahy aj kobercové krytiny
Nosnosť stoličky 120 kg
3 roky záruka
Látky: A 06 mesh zelená, A 07 mesh modrá, A 09 mesh červená, A 10 mesh čierna
Balenie: 75 × 65 × 48 cm, hmotnosť: 32 kg

SKRINE

Zaujímavý design a originálne farebné
riešenie určite zaujme všetkých, ktorí
nechcú stáť v rade. Túto stoličku
rozhodne neprehliadnete.

	Certifikáty štátnej skúšobne o zhode s ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009
Unikátny mechanizmus nastaviteľných podrúčiek umožňuje ich nastavenie vo všetkých osiach
Mechanizmus umožňujúci prácu v miernom predklone
Plynulé nastavenie hĺbky sedáka pomocou dômyselne riešeného mechanizmu
Synchrónny mechanizmus s fixáciou operadla v štyroch polohách
Výšku a hĺbku sedáka prispôsobíte svojej postave priamo na mieru, a zaistíte tým správne podopretie nôh
Komfortným nastavením sily protiváhy zabezpečíte operadlo proti nečakanému spätnému nárazu
Pre väčšie pohodlie si môžete nastaviť výšku aj uhol hlavovej opierky
Sedák s výplňou zo studenej peny zaručuje jeho vysokú životnosť a komfort
Čalúnený operák je ergonomicky tvarovaný
Kolieska so zmäkčeným povrchom umožňujú použitie na tvrdé podlahy aj kobercové krytiny
Nosnosť stoličky 120 kg
3 roky záruka
Látky: F 01 zelená, F 03 modrá, F 06 čierna
Balenie: 75 × 65 × 48 cm, hmotnosť: 32 kg

KUCHYNE

STOLY
SKRINE

4

Unikátny mechanizmus nastaviteľných
podrúčiek umožňuje ich nastavenie
podľa všetkých osí, automatické nastavenie sily protiváhy, dômyselné riešenie
plynulého nastavenia hĺbky sedáka. Táto
stolička je „nabitá“ technickými vymoženosťami a sedenie si naozaj užijete.
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	Certifikát štátnej skúšobne o zhode s ČSN EN 1335–1:2000 a ČSN EN 1335–2:2009
Stabilita a ergonómia je zabezpečená synchrónnym mechanizmom, ktorým meníte polohu sedáka a operáka zároveň
Sedák a operák môžete zafixovať v štyroch polohách
Výšku a hĺbku sedáka prispôsobíte svojej postave priamo na mieru a zaistíte tým správne podopreté nohy
Komfortným nastavením sily protiváhy podľa svojej hmotnosti zabezpečíte operák proti spätnému nárazu
Ergonomická aktívna opierka chrbta podporuje zdravý spôsob sedenia
Nastavením optimálnej výšky operáka v štyroch polohách zvolíte správnu polohu chrbta
Pre väčšie pohodlie si môžete prispôsobiť výšku a uhol hlavovej opierky
Stolička je čalúnená samonosnou sieťovinou, ktorá zaisťuje celodenné vetranie chrbta
Podľa potreby si nastavíte výšku, hĺbku, uhol a posun podrúčiek do strán
Kolieska so zmäkčeným povrchom umožňujú použitie na tvrdej podlahe aj kobercovej krytine
Nosnosť stoličky 135 kg
3 roky záruka
Látky: IW 01 černá, IW 04 modrá, IW 07 antracit v kombinácii s čiernym sedákom
Balenie: 71 × 66 × 53 cm, hmotnosť: 26,4 kg
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Výškovo nastaviteľný operák, čalúnený
kvalitnou sieťovinou, má výrazne
ergonomicky tvarovanú bedrovú
opierku. Tá nekompromisne podporí
vaše pohodlné a zdravé sedenie.

SKRINE

	Certifikát štátnej skúšobne o zhode s ČSN EN 1335–1:2000 a ČSN EN 1335–2:2009
Stabilita a ergonómia je zabezpečená synchrónnym mechanizmom, ktorým meníte polohu sedáka a operáka zároveň
Sedák a operák môžete zafixovať v štyroch polohách
Komfortným nastavením sily protiváhy podľa svojej hmotnosti zabezpečíte operák proti spätnému nárazu
Výšku a hĺbku sedáka prispôsobíte svojej postave priamo na mieru a zaistíte tým správne podopreté nohy
Stolička je čalúnená samonosnou sieťovinou, ktorá zaisťuje celodenné vetranie chrbta
Ergonomická aktívna opierka chrbta podporuje zdravý spôsob sedenia
Výškovo nastaviteľná bedrová opierka podporuje zdravý spôsob sedenia
Pre väčšie pohodlie si môžete prispôsobiť výšku a uhol hlavovej opierky
Podľa potreby si nastavíte výšku, hĺbku, uhol a posun podrúčiek do strán
Kolieska so zmäkčeným povrchom umožňujú použitie na tvrdej podlahe aj kobercovej krytine
Nosnosť stoličky 150 kg
3 roky záruka
Látky: IW 01 čierna, IW 04 modrá, IW 07 antracit
Balenie: 86 × 66 × 56 cm, hmotnosť: 32 kg

KUCHYNE

STOLY
SKRINE

4

Mohutná mechanika, pevná kovová
konštrukcia z lešteného hliníka a kvalitnej
sieťoviny na sedáku a operadle poskytujú
stoličke Lacerta futuristický design. Určite
oceníte aj mnoho funkcií podporujúcich
zdravé a pohodlné sedenie.
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	Certifikát štátnej skúšobne o zhode s ČSN EN 13761:2003 a ČSN EN 1022:2006
Samonosná sieťovina zaisťuje celodenné vetranie chrbta
Kombinácia čiernej sieťoviny a farebných látok
Stoličky sú stohovateľné, čím môžete ušetriť veľa priestoru
Nosnosť stoličky 120 kg
3 roky záruka
	Látky: NET čierna, NET modrá, NET vínová, NET oranžová
Balenie: 113 × 76 × 58 cm, hmotnosť: 39 kg, počet kusov v balení: 7 ks

STOLY

Veľmi elegantný, subtílny vzhľad
a pevná zváraná kovová konštrukcia
sú hlavnými prednosťami rokovacej
stoličky Triton. Hliníkovou farbou
kostry a druhmi poťahových látok je
predurčená ako rokovacia stolička
ku kancelárskej stoličke Saturn.

SKRINE

	Certifikát štátnej skúšobne o zhode s ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009
Stabilita a ergonómia je zaistená synchrónnou mechanikou, ktorou meníte polohu sedáka a opierky zároveň
Sedák a opierku môžete zafixovať v štyroch polohách
Výšku sedáka prispôsobíte svojej postave priamo na mieru a zaistíte tým správne podoprenie nôh
Nastavením sily protiváhy podľa svojej hmotnosti zabezpečíte operák proti spätnému nárazu
Ergonomická, výškovo a hĺbkovo nastaviteľná bedrová opierka podporuje zdravý spôsob sedenia
Pre väčšie pohodlie si môžete prispôsobiť výšku a uhol hlavovej opierky
Podľa potreby si nastavíte výšku podrúčiek
Univerzálne kolieska na tvrdú podlahu aj kobercové krytiny
Nosnosť stoličky 130 kg
3 roky záruka
	Látky: NET čierna, NET modrá, NET vínová, NET oranžová
Balenie: 83 × 64 × 33 cm, hmotnosť: 28,5 kg

KUCHYNE

STOLY
SKRINE
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Elegantná stolička Saturn patrí medzi najobľúbenejšie stoličky svojej kategórie, pretože
je dokonalým spojením funkčnosti, nadčasového dizajnu a priaznivej ceny. Príjemné
látkové čalúnenie sedáka a priedušná
sieťovina opierky ponúka pohodlné sedenie.
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	Certifikát štátnej skúšobne o zhode s ČSN ČSN EN 13761:2003 a ČSN EN 1022:2006.
Samonosná sieťovina zabezpečuje celodenné vetranie chrbta
Čierna farba kostry
Poťahové látky sú v rovnakých farbách ako Selene, sieťovina je čierna
Stoličky sú stohovateľné, čím môžete ušetriť mnoho priestoru
Nosnosť stoličky je 120 kg
3 roky záruka
Látky: F-83 modrá, F-85 antracit, F-82 sivá
Balenie: 113 × 76 × 58 cm, hmotnosť: 39 kg, počet kusov v balení: 7 ks

SKRINE

Táto stolička, rovnako, ako aj ostatné
z radu Triton, si zachováva všetky
prednosti ako je pevne zváraná
konštrukcia a elegancia. Zvolená moderná
poťahová látka ju radí ako rokovaciu
stoličku pre kancelársku stoličku Selene.

Synchrónny mechanizmus so 4 polohami blokácie zabezpečuje stabilitu a ergonómiu sedenia
Automatické nastavenie sily protiváhy podľa hmotnosti užívateľa zabráni nečakanému spätnému nárazu
Výšku a hĺbku sedáka prispôsobíte svojej postave na mieru a zabezpečíte si tým správne podopretie nôh
Nastavením optimálnej výšky operáka si vyberiete správnu polohu chrbta
Studená pena vnútri sedáka a operáka je zárukou vysokej životnosti a zachovania tvaru
Väčšie pohodlie vám zabezpečí fixná hlavová opierka
Podľa potreby si nastavíte výšku a hĺbku podrúčiek
Univerzálne kolieska so zmäkčeným povrchom umožňujú použitie na tvrdú podlahu aj koberec
Nosnosť stoličky 120 kg
3 roky záruka
Látky: F-83 modrá, F-85 antracit, F-82 sivá
Balenie: 73 × 64 × 38 cm, hmotnosť: 23,5 kg
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Selene ponúka vysoký užívateľský
komfort, ako je napríklad výškovo
nastaviteľný operák či automatické
nastavenie protiváhy. Navyše má
netradičný dizajn, ktorý je zvýraznený
moderným poťahovým materiálom.
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	Certifikát štátnej skúšobne o zhode s ČSN EN 1335–1:2000 a ČSN EN 1335–2:2009
Studená pena vnútri sedáka zaručuje jeho vysokú životnosť a zachovanie anatomického tvaru
Vyberte si medzi čalúneným operákom a samonosnou sieťovinou
Kolieska so zmäkčeným povrchom umožňujú použitie na tvrdé podlahy aj kobercové krytiny
Stabilita a ergonómia je zabezpečená synchrónnym mechanizmom so štyrmi polohami blokovania
Výšku sedáka prispôsobíte svojej postave priamo na mieru a zaistíte tým správne podopretie nôh
Nastavením sily protiváhy podľa svojej hmotnosti zabezpečíte operák proti spätnému nárazu
Podľa potreby si nastavíte výšku podrúčiek, ktoré sú súčasťou stoličky
Výškovo nastaviteľná opierka hlavy s možnosťou nastavenia uhla náklonu.
	Stoličku Vám dodáme aj bez hlavovej opierky, ktorú si v prípade
potreby kedykoľvek dokúpite
Nosnosť stoličky 120 kg
3 roky záruka
Látky: 2621 modrá, 2625 šedá, 2628 čierna
Balenie: 73 × 64 × 38 cm, hmotnosť: 19,6 kg

SKRINE

Možnosť výberu sieťového alebo
čalúneného operadla je jednoznačnou
prednosťou kancelárskej stoličky HALIA.

	Synchrónny mechanizmus DONATI so 4 polohami blokácie zabezpečujú stabilitu a ergonómiu sedenia
Automatické nastavenie sily protiváhy podľa hmotnosti užívateľa zabráni nečakanému spätnému nárazu
Výšku a hĺbku sedáka prispôsobíte svojej postave na mieru a zabezpečíte si tým správne podopretie nôh
Studená pena vnútri sedáka je zárukou vysokej živostnosti a zachovania tvaru
Samonosná sieťovina na operáku zaisťuje celodenné vetranie chrbta
Pre väčšie pohodlie si môžete prispôsobiť výšku hlavovej opierky
Podľa potreby si nastavíte výšku, hĺbku a šírku podrúčiek
	Univerzálne kolieska so zmäkčeným povrchom umožňujú použitie
na tvrdej podlahe aj na koberci
Nosnosť stoličky 120 kg
3 roky záruka
Látky: zelená / sivý mesh, sivá / sivý mesh, čierna / čierny mesh
Balenie: 81 × 65 × 32 cm, hmotnosť: 30 kg

KUCHYNE

STOLY
SKRINE

4

PORTIA je kancelárska stolička
s progresívnym dizajnom, vynikajúcim
spracovaním, kvalitnou mechanikou
a modernými poťahovými
materiálmi. Presvedčte sa sami.
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	Certifikát štátnej skúšobne o zhode s ČSN EN 13761:2003 a ČSN EN 1022:2006
Samonosná sieťovina zaisťuje celodenné vetranie chrbta
Čierna alebo hliníkovo sivá farba kostry
Sieťovina aj poťahové látky v rovnakých farbách
Stoličky sú stohovateľné, čím môžete ušetriť veľa priestoru
Nosnosť stoličky 120 kg
3 roky záruka
	Látky: DK 10 čierna, DK 13 červená, DK 15 antracit, DK 90 modrá
Balenie: 113 × 76 × 58 cm, hmotnosť: 39 kg, počet kusov v balení: 7 ks

SKRINE

Veľmi elegantný, subtílny vzhľad a pevná
zváraná kovová konštrukcia sú hlavnými
prednosťami rokovacej stoličky Triton.
Vzhľadom k rovnakým farbám látok
sú konferenčné stoličky Triton Black
a Triton Grey predurčené ako rokovacie
stoličky ku kancelárskej stoličke Dike.
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	Certifikát štátnej skúšobne o zhode s ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009
Stabilita a ergonómia je zaistená synchrónnou mechanikou, ktorou meníte polohu sedáka a opierky zároveň
Sedák a opierku môžete zafixovať v piatich polohách
Výšku a hĺbku sedáka prispôsobíte svojej postave priamo na mieru a zaistíte tým správne podoprenie nôh
Nastavením sily protiváhy podľa svojej hmotnosti zabezpečíte operák proti spätnému nárazu
Ergonomická, výškovo a hĺbkovo nastaviteľná bedrová opierka podporuje zdravý spôsob sedenia
Samonosná sieťovina zaisťuje celodenné vetranie chrbta
Pre väčšie pohodlie si môžete prispôsobiť výšku a uhol hlavovej opierky
Podľa potreby si nastavíte výšku podrúčok
Univerzálne kolieska na tvrdú podlahu aj kobercové krytiny
Nosnosť stoličky 120 kg
3 roky záruka
	Látky: DK 10 čierna, DK 13 červená, DK 15 antracit, DK 90 modrá
Balenie: 66 × 64 × 38 cm, hmotnosť: 22 kg

PARAVÁNY

STOLY
SKRINE

4

Kancelárska stolička Dike s anatomicky
tvarovaným sedákom a priedušným
operadlom je ako stvorená pre
celodenné sedenie za počítačom
a spríjemní vám tak vašu prácu.

DIKE BP
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	Certifikát štátnej skúšobne o zhode s ČSN EN 13761:2003 a ČSN EN 1022:2006
Zváraná kovová konštrukcia
Čierna farba kostry
Podrúčky sú súčasťou stoličky
Studená pena vo vnútri sedáka zaručuje dlhú životnosť a komfort
Samonosná sieťovina zabezpečuje celodenné vetranie chrbta
Flexibilná bedrová opierka podoprie váš chrbát v krížovej oblasti
Nosnosť stoličky 120 kg
3 roky záruka
Látky: TD 01 čierna, TD 11 modrá, TD 14 červená, TD 20 zelená
Balenie: 68 × 54 × 41 cm, hmotnosť: 17 kg

STOLY

Design, pevný rám lyžinového
typu a priaznivá cena sú hlavné
prednosti tejto stoličky.

SKRINE

	Certifikát štátnej skúšobne o zhode s ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009
Stabilita a ergonómia je zaistená synchrónnou mechanikou, ktorou meníte polohu sedáka a opierky zároveň
Sedák a opierku môžete zafixovať v štyroch polohách
Nastavíte si výšku sedáka podľa potreby
Automatické nastavenie sily protiváhy podľa hmotnosti užívateľa zabráni nečakanému spätnému nárazu
Studená pena vo vnútri sedáka zaručuje jeho vysokú životnosť a zachovanie anatomického tvaru
Samonosná sieťovina zaisťuje celodenné vetranie chrbta
Flexibilná bedrová opierka podoprie váš chrbát v bedrovej oblasti
Výškovo nastaviteľná hlavová opierka s možnosťou jej náklonu
Podľa potreby si nastavíte podrúčky so zmäkčenou hornou plochou
Univerzálne kolieska so zmäkčeným povrchom umožňujú použitie na tvrdú podlahu aj koberec
Nosnosť stoličky 120 kg
3 roky záruka
Látky: TD 01 čierna, TD 11 modrá, TD 14 červená, TD 20 zelená
Balenie: 70 × 65 × 40 cm, hmotnosť: 20,7 kg

KUCHYNE

STOLY
SKRINE

4

Automatické nastavenie sily
protiváhy je technická „vychytávka“,
ktorá spolu s moderným dizajnom
a kvalitným spracovaním zabezpečí
vaše komfortné sedenie.

THEMIS BP
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	Certifikát štátnej skúšobne o zhode s ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009
Stabilita a ergonómia je zaistená synchrónnou mechanikou, ktorou meníte polohu sedáka a opierky zároveň
Sedák a opierku môžete zafixovať v štyroch polohách
Studená pena vo vnútri sedáka zaručuje jeho vysokú životnosť a zachovanie anatomického tvaru
Výšku sedáka prispôsobíte svojej postave priamo na mieru a zaistíte tým správne podoprenie nôh
Nastavením sily protiváhy podľa svojej hmotnosti zabezpečíte operák proti spätnému nárazu
Samonosná sieťovina zaisťuje celodenné vetranie chrbta
Vyšší užívatelia ocenia vyšší anatomicky tvarovaný operák
Podľa potreby si nastavíte výšku podrúčok
Univerzálne kolieska na tvrdú podlahu
aj kobercové krytiny
Nosnosť stoličky 120 kg
3 roky záruka
	Látky: 14A11 modrá, 13A11 červená, 12A11 sivá,
1211 antracit, 1111 čierna
Balenie: 71 × 62 × 32 cm, hmotnosť: 19,9 kg

CALYPSO XL SP4
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STOLY

Zaujímavá stolička z radu Calypso
s operadlom vysokým 58 cm a pevne
fixovanou hlavovou opierkou. Calypso XL
ocenia hlavne užívatelia vyššej postavy.

SKRINE

	Certifikát štátnej skúšobne o zhode s ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009
Stabilita a ergonómia je zaistená synchrónnou mechanikou, ktorou meníte polohu sedáka a opierky zároveň
Sedák a opierku môžete zafixovať v akejkoľvek polohe
Studená pena vo vnútri sedáka zaručuje jeho vysokú životnosť a zachovanie anatomického tvaru
Výšku sedáka prispôsobíte svojej postave priamo na mieru a zaistíte tým správne podoprenie nôh
Nastavením sily protiváhy podľa svojej hmotnosti zabezpečíte operák proti spätnému nárazu
Samonosná sieťovina zaisťuje celodenné vetranie chrbta
Vyšší užívatelia ocenia nadštandardnú výšku anatomicky tvarovanej opierky
Pre väčšie pohodlie si môžete prispôsobiť výšku a uhol hlavovej opierky
Podľa potreby si nastavíte výšku podrúčok
Univerzálne kolieska na tvrdú podlahu aj kobercové krytiny
Nosnosť stoličky 120 kg
3 roky záruka
	Látky: 14A11 modrá, 13A11 červená, 12A11 šedá, 1211 antracit, 1111 čierna
Balenie: 78 × 61 × 32 cm, hmotnosť: 20,6 kg

KUCHYNE

STOLY
SKRINE

4

Jednoducho elegantný dizajn a pohodlné
sedenie – to sú hlavné prednosti stoličky
Calypso GRAND. Operák s nastaviteľnou
opierkou, vysoký 63 cm, zaručí kvalitné
sedenie aj užívateľom s vysokou postavou.
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	Certifikát štátnej skúšobne o zhode s ČSN EN 13761:2003 a ČSN EN 1022:2006
Hliníkovo sivá farba kostry
Robustná zváraná kovová konštrukcia
Samonosná sieťovina zaisťuje celodenné vetranie chrbta
Nadštandardná nosnosť stoličky 130 kg
3 roky záruka
	Látky: 14A11 modrá, 13A11 červená, 12A11 sivá, 1211 antracit, 1111 čierna
Balenie: 65 ×61 × 57 cm, hmotnosť: 25 kg, počet kusov v balení: 2 ks

STOLY

Robustná kovová konštrukcia a veľmi
pohodlné sedenie. Stolička Calypso
MEETING je ideálnym riešením
pre dlhé porady a školenia.

SKRINE

	Certifikát štátnej skúšobne o zhode s ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009
Stabilita a ergonómia je zaistená synchrónnou mechanikou, ktorou meníte polohu sedáka a opierky zároveň
Sedák a opierku môžete zafixovať v štyroch polohách
Studená pena vo vnútri sedáka zaručuje jeho vysokú životnosť a zachovanie anatomického tvaru
Výšku sedáka prispôsobíte svojej postave priamo na mieru a zaistíte tým správne podoprenie nôh
Nastavením sily protiváhy podľa svojej hmotnosti zabezpečíte operák proti spätnému nárazu
Samonosná sieťovina zaisťuje celodenné vetranie chrbta
Užívatelia ocenia anatomicky tvarovanú chrbtovú opierku
Podľa potreby si nastavíte výšku podrúčok
Univerzálne kolieska na tvrdú podlahu aj kobercové krytiny
Nosnosť stoličky 120 kg
3 roky záruka
	Látky: 14A11 modrá, 13A11 červená, 12A11 sivá, 1211 antracit, 1111 čierna
Balenie: 68 × 63 × 32 cm, hmotnosť: 18,7 kg

KUCHYNE

STOLY
SKRINE

4

Veľmi obľúbená kancelárska stolička má
oproti Calypsu GRAND a Calypsu XL
nižšiu opierku a nemá hlavovú opierku.
To z nej robí ekonomicky zaujímavý variant
kvalitného sedenia za veľmi priaznivú cenu.
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	Podložka OFFICE H je vhodná na kobercové krytiny a podložka OFFICE na plávajúce podlahy
Chráni podlahovú krytinu pred poškodením, poškriabaním a znečistením
Je vyrobená z PET – čo je transparentný, vysoko odolný materiál
Spodná strana podložky obsahuje protišmykovú vrstvu, ktorá obmedzuje pohyb podložky
Je veľmi odolná proti tlaku všetkých typov koliesok
Okraje majú bezpečné oblé hrany – 2D frézovanie
Podložka umožňuje ľahký pohyb stoličky
Samozrejmosťou je certifikát zdravotnej nezávadnosti
rozmer: 98 × 120 cm, hrúbka 2 mm
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Vešiaky sú neodmysliteľným pomocníkom
v každej kancelárii.Vešiaky OFFICE PRO
ponúkajú dobrú stabilitu, ktorú zaisťuje
masívna ťažká základňa z pravého mramoru.

OFFICE

Použitie podložky na koberec

Použitie podložky na plávajúcu podlahu

86

STOLIČKY

86

Dekory drevených častí vešiakov

Ťažká mramorová základňa zaisťuje stabilitu vešiaka

120

Detail riešenia pre kobercové krytiny
DK 10 čierna

DK 13 červená

DK 15 antracit

DK 90 modrá

BUK

ČEREŠŇA

ORECH

DOPLNKY

STOLIČKY

STOLY

Podložka pod stoličky je nenápadná,
ale veľmi účinná ochrana pred
poškodením vašej podlahovej krytiny.

	Pojazdné kolieska zaručia ľahkú manipuláciu
Horizontálne stohovanie ušetrí priestor
Samonosná sieťovina zaistí celodenné vetranie chrbta
Nosnosť stoličky 120 kg
3 roky záruka
	Látky: DK 10 čierna, DK 13 červená, DK 15 antracit, DK 90 modrá
Balenie: 84 × 74 × 60 cm, hmotnosť: 34 kg, počet kusov v balení: 4 ks

SKRINE

4

Hlavnými devízami stoličky Metis je jej
nevšedný dizajn a praktické prevedenie.
Vďaka sklopnému sedáku a možnosti
horizontálneho stohovania ušetríte veľa
priestoru vo svojej rokovacej miestnosti.
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