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Kancelárske kreslo Markus
Kancelárske kreslo s vysokým operadlom a pohyblivou opierkou hlavy. 
Hojdací mechanizmus Multiblok, 5-násobná aretácia a nastavenie sily 
protiváhy v rozpätí hmotnosti 60 – 130 kg, plynový piest k nastaveniu 
výšky sedadla. Kolieska s gumovou obručou na všetky druhy podláh, 
odklápacie čalúnené podrúčky, hliníkový kríž. Vhodné na 24-hodino-
vú prevádzku. Nosnosť 130  kg. Záruka 3  roky je podmienená prevá-
dzaním pravidelnej údržby kresla – premazanie piestnice a dotiahnu-
tie spojov.

Obj. kód Názov Farba Cena €

1 AN2400 10 Kancelárske kreslo Markus modrá 398,–

Kancelárska stolička SIRIUS Q24
Stolička s podrúčkami a opierkou hlavy predurčená do tých najnároč-
nejších kancelárskych prevádzok. Robustná mechanika so  zvýšenou 
nosnosťou a odolnosťou, jednoduché a zároveň komplexné ovládanie, 
prvotriedna sieťovina a  originálny futuristický dizajn. Synchrónnou 
mechanikou meníte polohu sedáka a opierky zároveň, sedák a opier-
ku môžete zafi xovať v 3 polohách. Komfortné ovládanie výšky, hĺbky 
a sklonu v jednej páčke, náklon sedáka si môžete nastaviť samostatne. 
Nastaviteľná výška, rozstup, hĺbka a uhol podrúčok. Nastavením opti-
málnej výšky operadla zvolíte správnu polohu chrbta, fl exibilná bed-
rová opierka podporuje zdravý spôsob sedenia, nastavením sily proti-
váhy podľa telesnej hmotnosti zabezpečíte operadlo proti spätnému 
zhúpnutiu. Poťah stoličky MESH. Vhodné na 24-hodinovú prevádzku. 
Nadštandardná nosnosť 150 kg. Záruka 3 roky je podmienená prevá-
dzaním pravidelnej údržby kresla – premazanie piestnice a dotiahnu-
tie spojov.

Obj. kód Názov Farba Cena €

2 OF3200 00 Kancelárska stolička SIRIUS Q24 čierna 857,–

Kancelárska stolička SATURN NET
Kancelárska otočná stolička s  podrúčkami a  opierkou hlavy. Syn-
chrónny mechanizmus s  aretáciou v  4  polohách. Výškovo nastaviteľ-
né podrúčky so  zmäkčenou hornou podložkou s  možnosťou úpravy 
ich vzdialenosti od sedáka. Výškové nastavenie sedáka, nastavenie si-
ly protiváhy podľa telesnej hmotnosti, výškové a hĺbkové nastavenie 
bedrovej opierky a polohy, hĺbky a uhla náklonu hlavovej opierky. Po-
ťah stoličky látka. Nosnosť 130 kg.

Obj. kód Názov Farba Cena €

4 OF1000 00 Kancelárska stolička SATURN NET čierna 349,–
5 OF1000 10 Kancelárska stolička SATURN NET modrá 349,–

Kancelárska stolička Ergohuman
Exkluzívna kancelárska stolička s  priedušným sedákom, operadlom 
a opierkou hlavy a podrúčkami. Synchrónny mechanizmus s nastave-
ním sily protiváhy, niekoľkonásobná aretácia, nastavenie hĺbky sedá-
ka, výškové nastavenie operadla, nastavenie uhla a  výšky podrúčiek 
a opierky hlavy, pružná bederná opierka s permanentným prítlakom. 
Hliníkový kríž, kolieska s  priemerom 65  cm na všetky druhy podláh. 
Vhodné na 24-hodinovú prevádzku. Nadštandardná nosnosť 150 kg.

Obj. kód Názov Farba Cena €

3 AN3000 00 Kancelárska stolička Ergohuman čierna 684,–

Kancelárske kreslá, kancelárske stoličky,,
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