KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE

Vyberte si
pro Vás tu
nejlepší!
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Mayah – Dopřejte si pohodlí a uvolněte svoji mysl!
Mayah, svěží mladá značka kancelářského nábytku a vybavení, byla představena veřejnosti v lednu 2013. Základ sortimentu je tvořen modulárním
kancelářským nábytkem a širokou škálou produktů pro kancelářské sezení. Tyto produkty jsou charakteristické dynamickým a moderním přístupem
a poskytují širokou škálu praktických řešení. Základem je vysoká kvalita zpracování, kvalitní materiály, propracované detaily a výborná funkčnost.
Motto značky Mayah: MAke Yourself At Home and set your mind free!
Ergonomické tvary a četné možnosti nastavení jsou velmi důležitými vlastnostmi produktů Mayah, společně se zaměřením na poskytnutí maximálního
komfortu pro co nejširší okruh uživatelů. Mayah má řešení pro všechny Vaše individuální potřeby.
Pro všechny, kteří hledají kvalitní a funkční produkty za rozumnou cenu.
Jinými slovy Mayah reprezentuje kvalitu za přijatelnou cenu.
Mayah kancelářské židle nabízejí řešení všech Vašich požadavků.
Vyberte si ze čtyř kategorií:
}
}
}
}
}

MAYAH STANDARD: jednoduché a odolné kancelářské židle pro univerzální použití
MAYAH MANAGER: profesionální a nastavitelné židle pro intenzivní kancelářské použití
MAYAH ERGONOMY: kancelářské židle s inovativními mechanismy a funkcemi
MAYAH EXECUTIVE: kancelářské židle, u kterých design a estetika dostává nový význam
MAYAH VISITOR: židle do konferenčních místností a čekáren

Mayah produkty nabízejí širokou škálu kvalitních řešení, vynikající funkčnost
a přijatelnou cenu. Ze sortimentu židlí Mayah si každý vybere produkt
odpovídající jeho individuálním požadavkům – od jednoduchých
kancelářských židlí poexkluzivní manažerská kožená křesla.
Je důležité dosáhnout maximálně příjemného a inspirujícího
pracovního prostředí. Výběrem kancelářského nábytku
Mayah vytvoříte pohodlnou kancelář reflektující Vás a Vaši
osobnost. Mayah – Dopřejte si pohodlí a uvolněte svoji mysl!
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Cítíte se v kanceláři jako doma?
Vytvořte si své pracovní
prostředí s ohledem na ergonomii.

Proč je ergonomie důležitá?
Optimalizuje a zvyšuje výkon člověka a zlepšuje jeho
pracovní prostředí.

Jak vytvořit Vaši kancelář
více ergonomickou?
Již ve fázi plánování by měly být vzaty v úvahu tyto skutečnosti:
během kancelářské práce strávíme nejvíce času u pracovního
stolu. Proto má správný posed zásadní význam, který Vám zajistí
pouze výběr správné kancelářské židle. Jedním z klíčových rysů
vhodné kancelářské židle je zajištění aktivního sezení a podpora
přirozeného zdravého držení těla.

Je to Vaše tělo, které má mít kontrolu nad židlí a ne naopak.

Harmonie by mělo být dosaženo v těchto bodech:

Charakteristika jedince

- je důležité vybírat správnou velikost židle s možností přizpůsobení tělu uživatele, tak aby byla
zajištěna maximální podpora a volnost pohybu

Fyzikální podmínky pracovního prostředí

mají také zásadní vliv: hluk, světelné zdroje, klimatické aspekty, mobilita, soukromí, to vše má dopad
na naši práci. Rozdílné typy židlí jsou určeny pro různá pracoviště: konferenční židle, manažerské židle,
pracovní židle. To vše naleznete v naší nabídce.

Atributy využití

- charakter židle by měl odpovídat charakteru práce i potřebám uživatele.
Široká nabídka umožňuje výběr každému dle individuálních potřeb.

Židle MAYAH Vám nabízí řešení pro každou příležitost!

Během pracovní doby trávíme většinu času sezením,
a proto je rozhodující volba vhodné židle.

Věděli jste, že 67% zaměstnanců
sedí nesprávně?
To může mít za
následek snížení
produktivity,
demotivaci,
nepohodlí a
samozřejmě i
zdravotní problémy.

67%
nesprávné
držení těla

Seznamte se s přehledem kancelářských židlí MAYAH!
STANDARD
Jednoduché a univerzální kancelářské židle, které se vyznačují odolností a stabilitou. Modely z této řady se vyrábí se
sedákem zkvalitní pěny - bez kompromisů. Židle, které vytváří standard kancelářských židlí a dávají nový význam kvalitě.

MANAGER
Profesionální operativní židle pro intenzivní kancelářské využití. Doporučeno pro každodenní sezení. Široký výběr nastavení
a možností regulace v kombinaci s ergonomickým tvarováním pro pohodlné sezení a správné držení zad.

ERGONOMY
Inovativní mechanismy, funkčnost a současně důraz na komfortní a ergonomické vlastnosti - to jsou charakteristiky,
které představují zaměření této kategorie. Váhový adaptační mechanismus, přizpůsobivá podpora bederní páteře,
jsou jen jedny z mnoha speciálních vlastností, které dělají tyto židle unikátní a velmi pohodlné.

EXECUTIVE
Vysoce kvalitní kancelářské židle a křesla pro produktivní kanceláře. Modely z této kategorie jsou
vyvinuty pro středně až dlouhodobé sezení s důrazem na estetický vzhled. Elegantní a spolehlivé.

Židle s pevnou a lehkou konstrukcí. Vhodné do čekáren a konferenčních místností.

a nyní podrobněji...
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Kancelářská židle „Fresh”

Méně někdy znamená více - tam kde
jednoduchost je výhodou.

Získá si Vás pro svůj svěží vzhled, moderní design a kompaktnost.
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STANDARD

Rozměry:

``
celková výška: 84-96 cm
``
výška sedáku: 40-53 cm
``
hloubka sedáku: 44 cm
``
šířka sedáku: 46 cm
``
nosnost: 110 kg

Materiály:

``
kov
``
plast
``
koženka
``
textilie

Povrchová úprava:

``
barva kříže: černá
``
barva čalounění: černá

černá

Vlastnosti:

černá

``
pevná opěrka zad pokrytá síťovinou
``
černý plastový kříž
``
čalounění sedáku v kombinaci síťoviny a koženky
``
nastavitelná výška sedáku
``
jednoduchý mechanismus
``
nelze doplnit područkami
produkt
kancelářská židle „Fresh”

barva čalounění		
černá 		

obj. kód
BBSZVV03
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Kancelářská židle „Fun”

Nekonvenční kancelářská židle s
nakláněcím mechanismem a opěrkou
zad se síťovinou. Zábavná a pohodlná.
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Moderní design a čalounění opěrky zad síťovinou poskytuje nejlepší kombinaci pohodlí a vzhledu;
dobrá nálada je garantovaná.

STANDARD

Rozměry:

``
celková výška: 90-96 cm
``
výška sedáku: 42-52 cm
``
hloubka sedáku: 50 cm
``
šířka sedáku: 52 cm
``
nosnost: 110 kg

Materiály:

``
kov
``
plast
``
textilie

Povrchová úprava:

``
barva kříže: černá
``
barva čalounění: černá

černá

Vlastnosti:

``
polstrovaný sedák
``
pevná opěrka zad se síťovinou
``
černý plastový kříž
``
nastavitelná výška sedáku
``
naklápěcí mechanismus s aretací
``
pevné područky

produkt
kancelářská židle „Fun”

barva čalounění		
černá		

obj. kód
BBSZVV08
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Kancelářská židle „Happy”

Klasická kancelářská židle
vyrobena v kvalitě bez
kompromisů.

Praktické řešení. Židle „Happy” mají kvalitní pěnu a ergonomické tvarovaní pro maximální pohodlí.
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STANDARD
Rozměry:

``
celková výška: 98-115 cm
``
výška sedáku: 45-56 cm
``
hloubka sedáku: 44 cm
``
šířka sedáku: 48 cm
``
nosnost: 110 kg

Materiály:

``
kov
``
plast
``
textilie

Povrchová úprava:

BBSZVK01

BBSZVK02

``
barva kříže: černá
``
barva čalounění: černá (BBSZVV04), modrá (BBSZVV05)

černá

modrá

``
doplňkové příslušenství:
``
pevné područky (BBSZVK01)
``
nastavitelné područky (BBSZVK02)
Vlastnosti:

``
nastavitelná výška opěrky zad, naklánění opěrky zad
``
černý plastový kříž
``
nastavitelná výška sedáku
``
ergonomicky tvarovaný sedák a opěrka zad
produkt
barva čalounění		
kancelářská židle „Happy”
černá		
kancelářská židle „Happy”
modrá		

obj. kód
BBSZVV04
BBSZVV05
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Kancelářská židle „Happy Plus”
Klasická kancelářská židle vyrobena
v kvalitě bez kompromisů. A navíc s
funkcemi pro Vaše pohodlí.

Veškeré vlastnosti židlí Happy doplněné funkcemi pro vyšší komfort pohodlí.
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STANDARD
Rozměry:

``
celková výška: 90-111 cm
``
výška sedáku: 45-56 cm
``
hloubka sedáku: 44 cm
``
šířka sedáku: 48 cm
``
nosnost: 110 kg

Materiály:

``
kov
``
plast
``
textilie

Povrchová úprava:

BBSZVK01

BBSZVK02

``
barva kříže: černá
``
barva čalounění: černá (BBSZVV06), modrá BSZVV07)

černá

modrá

``
doplňkové příslušenství:
``
pevné područky (BBSZVK01)
``
nastavitelné područky (BBSZVK02)
Vlastnosti:

``
nastavitelná výška opěrky zad
``
naklápění opěrky zad s přizpůsobením područek
``
černý plastový kříž
``
nastavitelná výška sedáku
``
ergonomicky tvarovaný sedák a opěrka zad
produkt
Kancelářská židle „Happy Plus”
Kancelářská židle „Happy Plus”

barva čalounění		
černá 		
modrá 		

obj. kód
BBSZVV06
BBSZVV07
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„High” kancelářská židle s opěrným kruhem

Sezení na „High” židli Vám otevře
nový pohled na svět.
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Kromě nastavitelné výšky sedáku disponuje tato židle také kovovým stavitelným držákem nohou pro
pohodlný a bezpečný posed.

MANAGER
Rozměry:

``
celková výška: 96-114 cm
``
výška sedáku: 55-73 cm
``
hloubka sedáku: 50 cm
``
šířka sedáku: 53 cm
``
nosnost: 110 kg

Materiály:

``
kov
``
plast
``
textilie

Povrchová úprava:

``
barva kříže: černá
``
barva čalounění: černá

černá

Vlastnosti:

``
funkční židle
``
nastavitelný opěrný kruh
``
černý kříž s kluzáky
``
zesílený sedák
``
vícevrstvé polstrování
``
nastavitelná výška sedáku
``
pevné područky (součást balení)

produkt
kancelářská židle „High”

barva čalounění		
černá		

obj. kód
BBSZVV24
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Manažerská židle „Active”

Tvarovaný sedák a opěrka zad,
nastavitelné područky, to vše je
garancí maximálního pohodlí pro
každý aktivní den.
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Díky nastavitelným funkcím, tvarovaným dílům a exkluzivnímu čalounění Vám židle Active umožní být úspěšný
a výkonný.

MANAGER
Rozměry:

``
celková výška: 94-110 cm
``
výška sedáku: 43-53 cm
``
hloubka sedáku: 50 cm
``
šířka sedáku: 52 cm
``
nosnost: 110 kg

Materiály:

``
kov
``
plast
``
textilie

Povrchová úprava:

``
barva kříže: černá
``
barva čalounění: černá

černá

Vlastnosti:

``
nastavitelná výška opěrky zad
``
snadno nastavitelné naklápění opěrky zad a sedáku
``
černý plastový kříž
``
nastavitelná výška sedáku
``
ergonomicky tvarovaný sedák a opěrka zad
``
nastavitelné područky
``
exkluzivní látkové čalounění

produkt
manažerská židle „Active”

barva čalounění		
černá 		

obj. kód
BBSZVV09
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Manažerská židle „Energetic”
Dynamický vzor textilu
objevíte i na opěrkách.

Krční podpěra a vysoké opěradlo poskytují Vašim zádům ideální pozici a podporu.
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MANAGER
Rozměry:

``
celková výška: 100-120 cm
``
výška sedáku: 43-55 cm
``
hloubka sedáku: 52 cm
``
šířka sedáku: 54 cm
``
nosnost: 110 kg

Materiály:

``
kov
``
plast
``
textilie

Povrchová úprava:

``
barva kříže: černá
``
barva čalounění: černá (BBSZVV11), modrá (BBSZVV12)

černá

Vlastnosti:

modrá

``
nastavitelná výška opěrky zad
``
naklápění opěrky zad a sedáku se snadným přizpůsobením područek
``
černý plastový kříž
``
nastavitelná výška sedáku
``
ergonomicky tvarovaný sedák a opěrka zad
``
nastavitelné područky
``
exkluzivní látkové čalounění
produkt
manažerská židle „Energetic”
manažerská židle „Energetic”

barva čalounění		
černá 		
modrá 		

obj. kód
BBSZVV11
BBSZVV12
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Manažerská židle „Comfort”
Výškově nastavitelné
a otočné područky.
Možnost otáčení v úhlu
30° - dovnitř pro psaní na
klávesnici, ven pro snadný
přístup.
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Vše, co potřebujete během Vašeho pracovního dne je spolehlivý a multifunkční partner. „Comfort”
Vám pomůže.

MANAGER
Rozměry:

``
celková výška: 100-120 cm
``
výška sedáku: 43-55 cm
``
hloubka sedáku: 52 cm
``
šířka sedáku: 54 cm
``
nosnost: 135 kg

Materiály:

``
kov
``
plast
``
textilie

Povrchová úprava:

``
barva kříže: černá
``
barva čalounění: černá (BBSZVV13), modrá (BBSZVV14)

černá

Vlastnosti:

modrá

``
nastavitelná výška opěrky zad
``
naklápění opěrky zad a sedáku se snadným přizpůsobením područek
``
černý plastový kříž
``
nastavitelná výška sedáku
``
ergonomicky tvarovaný sedák a opěrka zad
``
nastavitelné područky
``
čalounění síťovina

produkt
manažerská židle „Comfort”
manažerská židle „Comfort”

barva čalounění		
černá 		
modrá 		

obj. kód
BBSZVV13
BBSZVV14
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Manažerská židle „Power”

Pro maximální výdrž při
každodenní námaze

Extravagantní chromové prvky, designové opěradlo.
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MANAGER
Rozměry:

``
celková výška: 121-131 cm
``
výška sedáku: 44-54 cm
``
hloubka sedáku: 53 cm
``
šířka sedáku: 53 cm
``
nosnost: 135 kg

Materiály:

``
kov
``
plast
``
textilie

Povrchová úprava:

``
barva kříže: černá
``
barva čalounění: černá

černá

Vlastnosti:

``
inovativní manažerská židle
``
zesílený sedák, vícevrstvé polstrování
``
kovový kříž
``
nastavitelná výška opěrka zad
``
nastavitelná výška sedáku
``
nastavitelné područky (součást balení)

produkt
manažerská židle „Power”

barva čalounění		
obj. kód
černá 		 BBSZVV26H
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Ergonomická kancelářská židle „Spirit”
Inovativní synchronní mechanika:
automatické přizpůsobení síly protiváhy
dle tělesné hmotnosti pro pohodlné
naklánění. Sklápěcí područky pro
snadné uskladnění.
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Židle s charakterem! Inovace, která se Vám bude líbit, komfortní mechanismus přizpůsobující se tělesné
hmotnosti, sklopné područky a kovový kříž.

ERGONOMY

Rozměry:

``
celková výška: 93-102 cm
``
výška sedáku: 46-56 cm
``
hloubka sedáku: 51 cm
``
šířka sedáku: 50 cm
``
nosnost: 130 kg

Materiály:

``
kov
``
plast
``
textilie

Povrchová úprava:

``
barva kříže: černá/chrom
``
barva čalounění: černá (BBSZVV15), modrá (BBSZVV16)

černá

Vlastnosti:

modrá

``
dvouvrstvý polstrovaný sedák
``
opěrka zad z pevné síťoviny
``
kovový kříž
``
inovativní, váhově přizpůsobitelný synchronní mechanismus
``
sklopné područky (součástí balení)

produkt
barva čalounění		
ergonomická kancelářská židle „Spirit” černá		
ergonomická kancelářská židle „Spirit” modrá		

obj. kód
BBSZVV15
BBSZVV16
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Ergonomická kancelářská židle „Creative”
Maximální pohodlí poskytne
Vašim zádům nastavitelná bederní
opora. Područky můžete nastavit
výškově i do šířky; sedák lze
posunout dopředu tak, aby došlo
ke zvětšení sedací plochy.
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Nepřeberné množství nastavitelných funkcí. Vaše kreativní myšlenky mohou plynout i přes dlouhý a
vyčerpávající den. „Creative” Vás perfektně podpoří.

ERGONOMY

Rozměry:

``
celková výška: 98-117 cm
``
výška sedáku: 48-58 cm
``
hloubka sedáku: 50 cm
``
šířka sedáku: 51 cm
``
nosnost: 130 kg

Materiály:

``
kov
``
plast
``
textilie

Povrchová úprava:

``
barva kříže: černá
``
barva čalounění: černá

černá

Vlastnosti:

``
polstrovaný posuvný sedák
``
nastavitelná výška opěrky zad
``
snadné nastavení naklánění opěradla a sedáku s područkou
``
černý plastový kříž
``
nastavitelná výška sedáku
``
ergonomicky tvarovaný sedák a opěradlo
``
nastavitelné područky
``
čalounění síťovina
produkt
barva čalounění obj. kód
ergonomická kancelářská židle „Creative”
černá
BBSZVV17
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Executive křeslo „Smart”

Speciálně navržená opěrka zad s
moderním vzhledem poskytuje
důkladnou podporu. Výhodu přináší
i široký, dvojitě polstrovaný sedák a
čalouněné opěrky. Chytré řešení.

Nápaditý funkční design podpoří Vaši koncentraci a kreativní myšlení.
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EXECUTIVE

Rozměry:

``
celková výška: 98-108 cm
``
výška sedáku: 42-55 cm
``
hloubka sedáku: 52 cm
``
šířka sedáku: 55 cm
``
nosnost: 110 kg

Materiály:

``
kov
``
plast
``
textilie

Povrchová úprava:

``
barva kříže: černá
``
barva čalounění: černá

černá

Vlastnosti:

``
dvouvrstvý polstrovaný sedák
``
opěrka zad z pevné síťoviny
``
černý plastový kříž
``
nastavitelná výška sedáku
``
nakláněcí mechanismus s aretací, manuálně nastavitelná síla protiváhy
``
pevné, čalouněné područky (součástí balení)

produkt
executive křeslo „Smart”

barva čalounění		
černá		

obj. kód
BBSZVV10
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Executive křeslo „Chief”

Synchronní nakláněcí mechanismus
umožňuje opěrce zad a sedáku pohybovat
se současně, v poměru 3:1 a přispívá tak k
uvolnění napjatých svalů.

Extra polstrování sedáku a opěradla s opěrkou hlavy.
30

EXECUTIVE

Rozměry:

``
celková výška: 110-120 cm
``
výška sedáku: 43-55 cm
``
hloubka sedáku: 50 cm
``
šířka sedáku: 55 cm
``
nosnost: 135 kg

Materiály:

``
kov
``
plast
``
textilie

Povrchová úprava:

``
barva kříže: černá
``
barva čalounění: černá

černá

Vlastnosti:

``
extra polstrování ergonomicky tvarovaného
sedáku
``
vysoké opěradlo s opěrkou hlavy
``
černý plastový kříž
``
synchronní nakláněcí mechanismus, s aretací v několika pozicích
``
nastavitelné područky (součástí balení)

produkt
executive křeslo „Chief”

barva čalounění		
černá		

obj. kód
BBSZVV19

31

Executive křeslo „Grand Chief”

Výhody křesla „Grand Chief” jsou
podpořeny měkkým čalouněním z bonded
kůže. Klasický, přitom atraktivní design.

32

Nastavitelné područky s měkkým povrchem zabezpečují potřebné podepření rukou v každé poloze a snižují
zatížení zad.

EXECUTIVE

Rozměry:

``
celková výška: 110-120 cm
``
výška sedáku: 43-55 cm
``
hloubka sedáku: 50 cm
``
šířka sedáku: 55 cm
``
nosnost: 135 kg

Materiály:

``
kov
``
plast
``
koženka

Povrchová úprava:

``
barva kříže: černá
``
barva čalounění: černá

černá

Vlastnosti:

``
extra komfortní vyztužení
``
zvýšená opěrka hlavy
``
černý plastový kříž
``
nastavitelná výška sedáku
``
synchronní nakláněcí mechanismus, uzamykatelný
``
nastavitelné područky (součástí balení)

produkt
executive křeslo „Grand Chief”

barva čalounění		
černá		

obj. kód
BBSZVV25

33

Executive židle „Racer”

Působivý, sportovní vzhled,
který přináší veškeré funkce
manažerské židle.

Pro všechny, kteří rádi závodí. Od startu až do cíle vždy o krok napřed. Úspěch je zaručen.
34

EXECUTIVE

Rozměry:

``
celková výška: 116-130 cm
``
výška sedáku: 48-61 cm
``
hloubka sedáku: 49 cm
``
šířka sedáku: 55 cm
``
nosnost: 130 kg

Materiály:

``
kov
``
plast
``
textilie

Povrchová úprava:

``
barva kříže: černá
``
barva čalounění: černá - šedá

černá

Vlastnosti:

``
snadné nastavení naklánění sedáku
a opěrky zad
``
vysoké opěradlo s opěrkou hlavy
``
nastavitelná výška opěradla
``
černý plastový kříž
``
výškově nastavitelný sedák
``
nastavitelné područky (součástí balení)
produkt
executive křeslo „Racer”

barva čalounění		
černá		

obj. kód
BBSZVV21

35

Manažerská židle „Champion”

„Champion” kombinuje vlastnosti
manažerské židle s exkluzivním
vzhledem a koženým čalouněním.
Židle, která vyniká.

Charakteristický vzhled, sofistikované provedení. Jedinečný a pohodlný společník.
36

EXECUTIVE

Rozměry:

``
celková výška: 103-121 cm
``
výška sedáku: 59-68 cm
``
hloubka sedáku: 52 cm
``
šířka sedáku: 53 cm
``
nosnost: 135 kg

Materiály:

``
kov
``
plast
``
koženka

Povrchová úprava:

``
barva kříže: černá
``
barva čalounění: černá koženka

černá

Vlastnosti:

``
polstrovaný a ergonomicky tvarovaný
sedák a opěrka zad
``
snadné nastavení naklánění sedáku a opěrky zad
``
snadné nastavení výšky opěrky zad
``
koženkové čalounění
``
černý plastový kříž
``
nastavitelná výška sedáku
``
nastavitelné područky (součástí balení)
produkt
barva čalounění		
manažerská židle „Champion”
černá		

obj. kód
BBSZVV20

37

Executive křeslo „Boss”

Nakláněcí mechanismus: mechanismus
umožňující houpací pohyb. Možnost
manuálního nastavení síly protiváhy
ovladačem umístěném na spodní
straně sedáku. Koženkové čalounění s
obsahem pravé kůže. Jemné na dotek,
odolné a snadno udržovatelné.

Klasický design s opravdovým pohodlím.
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EXECUTIVE

Rozměry:

``
celková výška: 100-110 cm
``
výška sedáku: 44-54 cm
``
hloubka sedáku: 47 cm
``
šířka sedáku: 53 cm
``
nosnost: 130 kg

Materiály:

``
kov
``
plast
``
koženka

Povrchová úprava:

``
barva kříže: černá
``
čalounění: černá koženka

černá

Vlastnosti:

``
polstrovaný sedák
``
koženkové čalounění
``
černý plastový kříž
``
nakláněcí mechanismus s aretací, s možností nastavení síly protiváhy
``
pevné područky (součástí balení)

produkt
executive křeslo „Boss”

barva čalounění		
černá		

obj. kód
BBSZVV18

39

Executive křeslo „Supreme”

Jedinečný design a pohodlí.
Sportovní, dynamický a
sebevědomý vzhled.
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Pohodlná synchroní nakláněcí mechanika kombinovaná s vysokým opěradlem, nastavitelnou
hlavovou opěrkou a hloubkou sedáku.

EXECUTIVE

Rozměry:

``
celková výška: 121-131 cm
``
výška sedáku: 47-57 cm
``
hloubka sedáku: 53 cm
``
šířka sedáku: 51 cm
``
nosnost: 135 kg

Materiály:

``
kov
``
plast
``
bonded kůže

Povrchová úprava:

``
barva kříže: černá
``
barva čalounění: černá

černá

Vlastnosti:

``
inovativní executive křeslo
``
zesílený sedák
``
designová, pohodlná opěrka zad, ergononicky tvarovaná, nastavitelná opěrka
hlavy
``
uzamykatelný nakláněcí mechanismus, nastavitelná síla protiváhy
``
nastavitelná výška sedáku
``
nastavitelné područky (součást balení)
produkt
executive křeslo „Supreme”

barva čalounění		
černá		

obj. kód
BBSZVV28

41

Executive křeslo „Enterprise”

Kloubový nakláněcí mechanismus:
jedinečný mechanismus umístěný v
přední části sedáku. Umožní Vašim
nohám být stále v kontaktu se zemí,
zatímco židle se naklání.

42

Elegance, komfort a propracované detaily - vlastnosti, které dělají z tohoto křesla
nepostradatelného společníka ve Vaší kanceláři.

EXECUTIVE

Rozměry:

``
celková výška: 112-120 cm
``
výška sedáku: 50-58 cm
``
hloubka sedáku: 52 cm
``
šírka sedu 53 cm
``
nosnost: 135 kg

Materiály:

``
kov
``
plast
``
kůže

Povrchová úprava:

``
barva kříže: černá/chrom
``
čalounění: černá kůže

černá

Vlastnosti:

``
polstrovaný sedák
``
pohodlně tvarované vysoké opěradlo
``
prémiová kvalita koženého čalounění
``
kovový kříž
``
kvalitní kloubový nakláněcí mechanismus, nastavitelná síla protiváhy, s aretací
v 5 pozicích
``
pevné, čalouněné područky (součástí balení)
produkt
executive křeslo „Enterprise”

barva čalounění
černá		

obj. kód
BBSZVV22
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Konferenční židle „Wood”
Jednoduché, ale perfektní!
Židle, které zajistí pohodlné
čekání Vašim klientům.

Klasické provedení je vhodné pro formální a obchodní setkání.
44

Rozměry:

``
celková výška: 86 cm
``
výška sedáku: 47 cm
``
hloubka sedáku: 50 cm
``
šířka sedáku: 45 cm
``
nosnost: 110 kg

Materiály:

``
dřevo
``
textilie

Povrchová úprava:

``
barva rámu: světlé dřevo
``
čalounění: černá

černá

Vlastnosti:

``
dřevěný rám
``
odolné čalounění proti opotřebení
``
zesílený sedák a opěradlo zad
``
dodávané v demontovaném stavu
``
balení: 1 ks/ karton

produkt
barva čalounění obj. kód
konferenční židle „Wood”
černá 		 BBSZVVT01
konferenční židle „Wood” s područkami
černá 		 BBSZVVT02

45

Konfereční židle „Conference”

Konferenční židle, základ všech
konferencí. Pohodlný sedák zajistí
komfort po celý den.

Síťový materiál opěradla zajistí pevnou oporu páteře během dlouhého jednání.
46

Rozměry:

``
celková výška: 84 cm
``
výška sedáku: 48 cm
``
hloubka sedáku: 46 cm
``
šířka sedáku: 46 cm
``
nosnost: 110 kg

Materiály:

``
kov
``
plast
``
textil

Povrchová úprava:

``
barva kříže: černá
``
čalounění: černá

černá

Vlastnosti:

``
černý kovový rám, plastové opěradlo zad
``
zesílený sedák
``
pevné mesh opěradlo
``
dodávané smontované
``
balení: 4ks/karton

produkt
barva čalounění		
obj. kód
konferenční židle „Conference”
černá 		 BBSZVVT03

47

Skládací konferenční židle „Training”

Praktická skládací židle je doplňkem do
každé místnosti

Konferenční židle s kolečky nepoškrábe podlahu, sklopný sedák šetří Vaše místo.
48

Rozměry:

``
celková výška: 88 cm
``
výška sedáku: 44 cm
``
hloubka sedáku: 48 cm
``
šířka sedáku: 48 cm
``
nosnost: 110 kg

Materiály:

``
hliník
``
plast
``
textilie

Povrchová úprava:

barva rámu: černá/chromová
čalounění: černá/oranžová

černé a oranžové čalounění

Vlastnosti:

``
kolečka, skládací sedák
``
šedý kovový rám
``
pevné mesh opěradlo
``
dodávané ve smontovaném stavu
``
balení: 2ks/karton

produkt
konferenční židle „Training”

barva čalounění
černá-oranžová

obj. kód
BBSZVVT05

49

Konferenční židle „Strong”

Židle, na kterou je vždy spolehnutí. Pevná
podpora a komfort za každé situace.

Pevný rám, pohodlný sedák, tvarované opěradlo zad. Komfortní židle pro dokonalou kancelář.
50

Rozměry:

``
celková výška: 98 cm
``
výška sedáku: 47 cm
``
hloubka sedáku: 52 cm
``
šířka sedáku: 56 cm
``
nosnost: 110 kg

Materiály:

``
hliník
``
plast
``
textilie

Povrchová úprava:

``
barva rámu: černá
``
čalounění: černá

černá

Vlastnosti:

``
černý kovový rám, plastová opěrka zad
``
zesílený tvarovaný sedák
``
pevné mesh opěradlo zad
``
měkké područky
``
dodávané v nesmontovaném stavu
``
balení: 1ks/karton

produkt
konferenční židle „Strong”

barva čalounění		
obj. kód
černá		 BBSZVVT04

51

Konferenční židle „Guest”
Menší sourozenec manažerké židle „Power”.
Extravagantní provedení, maximální pohodlí.

Neoddělitelná součást stylové kanceláře.
52

Rozměry:

``
celková výška: 98 cm
``
výška sedáku: 48 cm
``
hloubka sedáku: 52 cm
``
šířka sedáku: 56 cm
``
nosnost: 110 kg

Materiály:

``
hliník
``
plast
``
textilie

Povrchová úprava:

``
barva rámu: chrom
``
čalounění: černá

černá

Vlastnosti:

``
pochromovaný kovový rám, plastové opěradlo zad
``
zesílený sedák, tvarované sedadlo
``
mesh opěradlo zad
``
plastové područky
``
dodávané v nesmontovaném stavu
``
balení: 2 ks/karton

produkt
konferenční židle „Guest”

barva čalounění		
obj. kód
černá		 BBSZVVT06

53

Konferenční židle „Simply”

Designová židle v čistém stylu.
Perfektní pro moderní kancelář.

Komfortní, flexibilní, snadno udržovatelný plastový povrch.
54

Rozměry:

``
celková výška: 81 cm
``
výška sedáku: 44 cm
``
hloubka sedáku: 45 cm
``
šířka sedáku: 43 cm
``
nosnost: 110 kg

Materiály:

``
kov
``
plast

Povrchová úprava:

``
barva rámu: černá
``
čalounění: černá (BBSZVVT08), bílá (BBSZVVT07)

Vlastnosti:

``
šedý kovový rám
``
plastová sedák a opěradlo
``
komfortní, flexibilní, snadná údržba
``
dodávané ve smontovaném stavu
``
balení: 2ks/karton

produkt
návštěvní židle „Simply”
návštěvní židle „Simply”

barva čalounění		
obj. kód
černá		 BBSZVVT07
bílá		 BBSZVVT08
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Návštěvní židle „Lounge”
Krásné řešení pro lobby a vstupní haly.

Pohodlná a elegantní židle.
56

Rozměry:

``
celková výška: 98 cm
``
výška sedáku: 46 cm
``
hloubka sedáku: 50 cm
``
šířka sedáku: 49 cm
``
nosnost: 130 kg

Materiály:

``
bonded kůže

Povrchová úprava:

``
čalounění: černá

černá

Vlastnosti:

``
křeslo pro návštěvy
``
ideální pro lobby a vstupní haly
``
dodávané ve smontovaném stavu
``
balení: 1ks/karton

produkt
návštěvní křeslo „Lounge”

barva čalounění		
obj. kód
černá		 BBSZVVF01

57

Legenda

58

SNADNÁ MONTÁŽ
Židle se dodávají v nesmontovaném stavu.
Rychle a snadno sestavitelné.

NASTAVITELNÁ HLOUBKA SEDÁKU
Sedák lze posunout pro možnost zvětšení sedací
plochy.

NASTAVITELNÁ VÝŠKA SEDÁKU
Výška sedáku je snadno nastavitelná pomocí
plynového pístu.

NASTAVITELNÉ PODRUČKY
Područky jsou výškově nastavitelné pro
správnou podporu rukou.

NASTAVITELNÁ HLOUBKA OPĚRKY ZAD
Možnost nastavení hloubky opěradla pro
dosažení správné podpory zad.

NAKLÁNĚNÍ SEDÁKU A OPĚRKY ZAD
Nezávislé asynchronní naklánění a blokace sedáku
a opěradla pro požadovanou pozici.

NASTAVITELNÁ VÝŠKA OPĚRKY ZAD
Možnost nastavení výšky opěradla pro dosažení
správné podpory zad.

SYNCHRONNÍ MECHANIKA
Synchronizované naklánění sedáku a opěrky zad.
Větší rozsah náklonu opěradla umožňuje relaxační
pohodlné sezení.

NAKLÁNĚNÍ OPĚRKY ZAD
Nastavitelný úhel opěradla pro optimální
pozici sezení s možností blokace.

NAKLÁNĚCÍ MECHANISMUS
Sedák a opěrka zad jsou spojeny a společně nakláněny
ve stejném rozsahu. Nakláněcí mechanismus s
nastavením síly protiváhy a blokací.
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