
8.
 N

áb
yt

ok
 a

 p
rís

lu
še

ns
tv

o

440

Kancelárska stolička SITNESS® 10
Stolička s  pohyblivým orto-sedákom vybavená kĺbom body-balan-
ce-tec. Vysoké operadlo s ergonomicky tvarovanou kontúrou, plynule 
výškovo nastaviteľné. Pevný a komfortný permanentne kontaktný me-
chanizmus, stabilný kovový chrómovaný kríž so samobrzdiacimi bez-
pečnostnými kolieskami. Dodávaná s výškovo nastaviteľnými podrúč-
kami. Poťahová látka 100% polypropylén, nosnosť 110 kg.

Obj. kód Názov Farba Cena €

3 TS5900 20 Kancelárska stolička SITNESS® 10 čierna 243,–
4 TS5900 26 Kancelárska stolička SITNESS® 10 modrá 243,–

Pracovná stolička 1290 NOR
Pracovná polyuretánová stolička. Nastavenie opierky vo vodorovnom 
a  zvislom smere, pevný uhol medzi sedadlom a  opierkou, plynový 
piest. Nosnosť 120 kg. AN1290 04 navyše vybavená nástavcom s kru-
hom na nohy s pevnou výškou. Dodávaná bez podrúčok.

Obj. kód Názov Farba Cena €

5 AN1290 00 Pracovná stolička 1290 NOR čierna 95,–
6 AN1290 04 Pracovná stolička 1290 NOR s kruhom čierna 120,–

Kancelárske stoličky s BODY-BALANCE-TEC®, kancelárske kreslá

Kancelárske kreslo Lei
Kancelárske kreslo s opierkou hlavy, výškovo nastaviteľnými podrúč-
kami a  dopredným náklonom sedáku pre zlepšenie krvného obehu. 
Vhodné na 24-hodinovú prevádzku 7 dní v týždni. Sedák a operadlo 
vyplnené studenou penou, veľmi odolným materiálom používaným 
v automobilovom priemysle. Synchrónny mechanizmus (nezávislý na-
staviteľný uhol medzi sedadlom a opierkou) s 5-násobnou aretáciou, 
nastavenie sily protiváhy v rozpätí hmotnosti 60 – 130 kg, plynový piest 
k nastaveniu výšky sedadla, možnosť nastavenia hĺbky sedáku v 2 po-
lohách. Kolieska s gumovou obručou na všetky druhy podláh, kovový 
hliníkový kríž. Jednoduché čistenie šampónovaním alebo tepovaním. 
Súčasťou balenia je mazací tuk a kľúč na dotiahnutie spojov. Vhodné 
na 24-hodinovú prevádzku. Nosnosť 130 kg. Záruka 3 roky je podmie-
nená prevádzaním pravidelnej údržby kresla – premazanie piestnice 
a dotiahnutie spojov.

Obj. kód Názov Farba Cena €

7 AN1824 00 Kancelárske kreslo Lei čierna 420,–

Kancelárska stolička LADY SITNESS®
Patentovaná stolička so špeciálnou konštrukciou, vybavená systémom 
body-balance-tec, vhodným predovšetkým pre ženy. Vysoké operadlo 
s  ergonomicky tvarovanou kontúrou, plynule výškovo nastaviteľné. 
Pevný a komfortný permanentne kontaktný mechanizmus. Dodávaná 
s výškovo nastaviteľnými podrúčkami. Poťahová látka 100% polypro-
pylén, nosnosť 110 kg.

Obj. kód Názov Farba Cena €

1 TS2000 00 Kancelárska stolička LADY SITNESS® čierna 296,–
2 TS2000 06 Kancelárska stolička LADY SITNESS® modrá 296,–
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