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Věšáky stojanové
kovové věšáky s dřevěnými doplňky
kat. č.  popis / barva č. obr. cena
706290 Chris / stříbrný 1 1015,–
706250 Britt / stříbrný 2 1015,–
703490 Vin / stříbrný 3 1015,–
706080 Ohio / stříbrný 4 1474,–
706300 Neri / černý 5 1540,–

Podložka univerzální
použití pod květináče, židle, nápojové automaty atd., vyrobeno z ekologicky 
nezávadného, recyklovatelného a průhledného polykarbonátu, univerzální použití na 
všechny druhy povrchů
kat. č.  popis cena
119700 98 x 120 cm 694,–

Podložka Flook na plovoucí podlahy
podložka pod židli určená pro ochranu plovoucích podlah, materiál 100 % polyester, 
vysoce transparentní s protiskluzovými nopky ze spodní strany
kat. č.  popis cena
119690 120 x 90 cm 826,–
119580 120 x 150 cm 1969,–
119590 120 x 180 cm 2805,–

Podložka Tarpek na koberec
podložka pod židli určená pro ochranu koberce, materiál 100 % polyester, vysoce 
transparentní s protiskluzovými hroty ze spodní strany
kat. č.  popis cena
119660 120 x 90 cm 1377,–
119670 120 x 150 cm 2213,–
119680 120 x 180 cm 3376,–

1 2 3 4 5

5
DNŮ

5
DNŮ

5
DNŮ

5
DNŮ

… dodáváme židle již ve smontovaném stavu (ušetříte svůj čas)
… montáž a doprava židlí ZDARMA

… v případě zájmu o více židlí zajistíme židli na ukázku, 
popřípadě i na zápůjčku

… dodáváme i náhradní díly k židlím
… zajišťujeme pozáruční servis židlí

vzorník látek kancelářských ž id l í

C03 C04 C06 C07 C11 C13 C14 C22 C29 C31 C73

D2 černá D3 červená D4 modrá D5 šedá D6 zelená D7 tmavě modrá D8 světle zelená D9 oranžová

Věšáky Chris, Brit a Vin jsou 
dostupné v provedení buk, 

třešeň nebo calvados / stříbrná

182 cm 182 cm 182 cm 186 cm 178 cm
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Jednací židle Tarbit TN
jednací čalouněná židle, ocelový rám 
lakovaný černě (profi ovál), stohovatelná 
(5 kusů), sedák se spodním plastovým 
krytek, nosnost 100 kg, celková výška: 
83 cm, šířka: 53 cm, hloubka sedáku 
42,5 cm, výška sedáku: 46 cm, potah C, D
kat. č.  popis cena
702340 Tarbit TN 598,–

5
DNŮ

Kancelářská židle Meeky AS
kancelářská pracovní židle s ergonomickým 
tvarováním a asynchronní mechanikou 
– nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, 
plynový píst k nastavení výšky sedáku, 
nastavitelná výška opěráku, volitelné područky, 
nosnost 120 kg, celková výška: 96–116 cm, 
šířka: 54 cm, hloubka sedáku 44,5 cm, výška 
sedáku: 42-56 cm, potah C, D
kat. č.  popis cena
702710 Meeky AS 1497,–

Jednací židle Tripolis
moderní konferenční židle, možnost 
výběru černé/stříbrné kostry, 
stohovatelná do 5 kusů, záruka 3 roky , 
nosnost 120 kg
kat. č.  popis cena
701960 Tripolis 1150,–

5
DNŮ

Kancelářská židle Tennesea
kancelářská židle s prodyšným opěrákem, 
vysoký opěrák, houpací mechanismus 
s nastavením síly protiváhy, bederní opěrka, 
ocelová chromovaná báze, kolečka pro 
měkké povrchy, černá síťovina a látka na 
sedáku, nosnost 120 kg
kat. č.  popis cena
702280 Tennesea 1754,–

5
DNŮ

Židle na max. 3-5 hodinnové 
denní sezení.

Jednací židle Tarbit PN LAY
jednací židle, černě lakovaný ocelový 
rám (profil ovál), s plastovým sedákem 
a opěrákem v odstínech: P25 – červená, 
P26 – černá, P27 – tm. modrá, P28 – 
slonová kost, P29 – tm. šedá, P30 – vínová, 
stohovatelná (max. 10 kusů), nosnost 
100 kg, celková výška: 73 cm, šířka: 55 cm, 
hloubka sedáku 43 cm, výška sedáku: 
45,5 cm
kat. č.  popis cena
702750 Tarbit PN LAY 559,–

Jednací židle Metis
jednací židle s kolečky pro snadnou manipulaci, horizontální stohovatelnost, 
samonosná síťovina na opěráku, 3 roky záruka, výška 84 cm, nosnost 120 kg, v barvách: 
modrá, černá, červená, tmavě šedá
kat. č.  popis cena
703050 Metis 1600,–

Sedací vak Homer
moderní velký sedací vak, příjemné posezení a poležení pro každého, bezpečnostní 
trojité jištění proti vysypání, omyvatelný, zdravotně nezávadný, nosnost 120 kg, na 
výběr z několika barev, rozměry 30 x 140 x 180 cm
kat. č.  popis cena
702043 Homer 1875,–

5
DNŮ

Kancelářská židle Matrix
moderní čalouněná kancelářská židle 
s vysokým opěrákem a dobrou ergonomií 
sezení, tato židle asynchronní mechanika, 
která umožňuje nastavení sklonu sedáku 
a opěráku nezávisle na sobě, výškovou 
stavitelnost opěráku zajišťuje systém 
UP-DOWN, v barvách: modrá, červená a černá, 
nosnost 120 kg
kat. č.  popis cena
702970 Matrix 2233,–

5
DNŮ

5
DNŮ
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Kancelářská židle Calypso
synchronní mechanismus se 4 polohami 
blokace, nastavení síly protiváhy dle tělesné 
hmotnosti, výškové nastavení sedáku, 
anatomicky tvarovaný sedák, oboustranně 
čalouněný opěrák samonosnou síťovinou, 
výškově stavitelné područky, univerzální 
kolečka na koberec i tvrdou podlahu, nosnost 
120 kg, záruka 3 roky, barvy (opěráku): modrá, 
červená, zelená, černá, hnědá
kat. č.  popis cena
702400 Calypso 2841,–

Možnost zapůjčení židle na ukázku.

5
DNŮ

Kancelářská židle Atheos I
kancelářská pracovní židle s vysokým 
opěrákem, asynchronní mechanismus – 
nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, 
nastavení výšky opěráku mechanismem 
up-down, plynový píst, zakomponované 
područky, nosnost 120 kg, záruka 36 měsíců, 
potah C, D
kat. č.  popis cena
702370 Atheos I 2503,–

Možnost zapůjčení židle na ukázku.

Kancelářská židle Freedy
pracovní židle s vysokým kvadratickým 
opěrákem a synchronním mechanismem ZEP, 
nastavení síly protiváhy, moderní plastová 
báze, výškové nastavení opěráku mechanismem 
up-down, volitelné područky, nosnost 120 
kg, celková výška: 100–126 cm, šířka: 66 cm, 
hloubka sedáku 47 cm, výška sedáku: 48–56,5 
cm, potah C, D
kat. č.  popis cena
702390 Freedy 3124,–

Kancelářská židle Calypso Grand
oproti židli Calypso má Calypso Grand podhlavník 
+ prodlouženou opěrku zad, synchronní 
mechanismus se 4 polohami blokace, nastavení síly 
protiváhy dle tělesné hmotnosti, výškové nastavení 
sedáku, anatomicky tvarovaný sedák, oboustranně 
čalouněný opěrák samonosnou síťovinou, výškově 
stavitelné područky, univerzální kolečka na koberec 
i tvrdou podlahu, nosnost 120 kg, záruka 3 roky, 
barvy (sedáku): modrá, červená, zelená, černá, 
hnědá
kat. č.  popis cena
703030 Calypso Grand 3764,–

5
DNŮ

Kancelářské křeslo Miami
kancelářské křeslo, vysoký opěrák, houpací 
mechanismus s aretací a nastavitelnou silou 
protiváhy, ocelové područky s čalouněním, 
ocelová chromová báze, nosnost 120 kg, 
záruka 24 měsíců, barevné kombinace:
šedá – černá, modrá – černá, bordó – černá
kat. č.  popis cena
702961 Miami 2532,–

5
DNŮ

Kancelářské křeslo Denver
středně vysoký opěrák, dotykové části 
z pravé kůže, houpací mechanismus 
s aretací v základní poloze a nastavitelnou 
silou protiváhy, plastové područky, plastová 
báze, černá kůže, nosnost 120 kg, záruka 
24 měsíců
kat. č.  popis cena
702963 Denver 2200,–

5
DNŮ

Kancelářská židle Clara VIP
moderní kancelářská židle,možnost přidání 
vzduchové bederní opěrky, zakomponované 
područky, nylonový černý kříž, výškově 
nastavitelný opěrák, výplně ze studené pěny, 
záruka 24 měsíců, nosnost 120 kg, možnost 
libovolných barevných kombinací
viz vzorník C, D
kat. č.  popis cena
702040 Clara VIP 4335,–

Kancelářská židle Zola
kancelářská židle s dlouholetým desingem 
a prověřenou kvalitou, mechanika e-asynchro, 
zakomponované područky, nosnost do 120 kg, 
celková výška 97-110 cm, šířka 60 cm, hloubka 
sedáku 46 cm, potah D
kat. č.  popis cena
702041 Zola 2630,–
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Kancelářská židle Paris
moderně designovaná kancelářská židle se síťovinou 
na opěradle a opěrce hlavy, synchronní mechanismus 
s několikanásobnou aretací a nastavením síly 
protiváhy, područky s měkkou dotykovou plochou, 
výškově nastavitelné, výškově nastavitelná bederní 
opěrka, flexibilní opěrka hlavy s nastavením výšky 
– PDH, moderní plastová báze, kolečka s větším 
průměrem (60 mm) snižují odpor při odvalování, 
nosnost: 120 kg, záruka 24 měsíců, provedení: 
opěrák / sedák, černá síť / černá látka, modrá síť / 
černá látka, vínová síť / černá látka
kat. č.  popis cena
701910 Paris 4596,–

5
DNŮ

Kancelářská židle Galeo Net Alu
pracovní židle s černou síťovinou na 
opěráku, čalouněný, prošívaný sedák, 
synchronní mechanismus ZEP s nastavením 
síly protiváhy a několikanásobnou aretací, 
moderní pyramidová báze, možnost doplnění 
mechanismu SL (sliding) k nastavení hloubky 
sedáku, bederní výztuha, volitelné područky, 
nosnost 130 kg, záruka 60 měsíců, celková výška: 
98–107,5 cm, šířka: 62 cm, hloubka sedáku 
46,5 cm, výška sedáku: 44,5–53 cm, potah C, D
kat. č.  popis cena
702420 Galeo Net Alu 4830,–

Kancelářská židle Saturn
kancelářská ergonomická židle, synchronní 
mechanismus se 4 polohami blokace, nastavení 
výšky sedáku, výškově a hloubkově stavitelná 
bederní opěrka,  nastavení síly protiváhy podle 
své hmotnosti,  nastavení výšky a úhlu hlavové 
opěrky, univerzální kolečka pro tvrdou podlahu 
i koberec,  3 roky záruka, nosnost 130 kg, 
v barevném provedení: černá, modrá, vínová 
a oranžová
kat. č.  popis cena
702230 Saturn 7028,–

Možnost zapůjčení židle na ukázku.

5
DNŮ

Kancelářské křeslo Keddy PD
synchronní mechanismus s 5 stupni blokace, výškové 
a hloubkové nastavení sedáku, zakomponované 
područky, opěrák čalouněný samonosnou síťovinou, 
nosnost 120 kg, záruka 3 roky
kat. č.  popis cena
701950 Keddy PD  5165,–

Možnost zapůjčení židle na ukázku.

5
DNŮ

Kancelářské křeslo Ergoolivia
pracovní židle s prodyšným opěrákem a opěrkou 
hlavy, synchronní mechanismus s nastavením 
síly protiváhy a několikanásobnou aretací, 
bederní regulovatelná opěrka, svisle a vodorovně 
nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou, 
aluminiová leštěná báze, kolečka s gumovou obručí 
pro všechny typy povrchů, nosnost 130 kg, celková 
výška: 123–135 cm, šířka: 67,5 cm, hloubka sedáku 
50 cm, výška sedáku: 44,5-53,5 cm
kat. č.  popis cena
702450 Ergoolivia 5596,–

Možnost zapůjčení židle na ukázku.

5
DNŮ

Kancelářská židle Halia Mesh
kancelářská židle s podhlavníkem, synchronní 
mechanismus se 4 polohami blokace,  nastavení 
výšky sedáku, studená pěna uvnitř sedáku, výškově 
stavitelná bederní opěrka, výškově stavitelná hlavová 
opěrka s možností náklonu, výškově stavitelné 
područky, nastavení síly protiváhy podle své 
hmotnosti, univerzální kolečka pro tvrdou podlahu 
i koberec, varianta Halia MESH se síťovanými 
černými zády v barvách podsedáku: modrá, černá, 
šedá, nosnost 120 kg, výška 
114-123 cm, 3 roky záruka
kat. č.  popis  cena
702633 Halia Mesh  4987,–

5
DNŮ

Kancelářská židle Halia
kancelářská židle s podhlavníkem, synchronní 
mechanismus se 4 polohami blokace,  nastavení 
výšky sedáku, studená pěna uvnitř sedáku, výškově 
stavitelná bederní opěrka, výškově stavitelná 
hlavová opěrka s možností náklonu, výškově 
stavitelné područky, nastavení síly protiváhy podle 
své hmotnosti, univerzální kolečka pro tvrdou 
podlahu i koberec, varianta Halia v barvách sedáku 
i opěráku: modrá, černá, šedá, nosnost 120 kg, 
výška 114-123 cm, 3 roky záruka
kat. č.  popis  cena
702634 Halia  4870,–

5
DNŮ

Kancelářská židle Merens SP
kancelářská ergonomická židle s podhlavníkem, 
synchronní mechanismus bez omezení poloh 
blokace,   nastavení výšky a hloubky sedáku, 
studená pěna uvnitř sedáku, nastavení náklonu 
sedáku, nastavení síly protiváhy podle své 
hmotnosti,  nastavení výšky a úhlu hlavové 
opěrky, univerzální kolečka pro tvrdou podlahu 
i koberec, nosnost 120 kg, výška 116-127 cm, 
v barvách: černá, červená, zelená, modrá, žlutá,  
3 roky záruka
kat. č.  popis cena
702900 Merens SP 7497,–

5
DNŮ
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Dílenská židle
buková dřevěná překližková židle, pevný 
úhel opěráku, nastavitelná výška opěráku, 
nastavitelná hloubka sedáku, chromový kříž, 
extend, kolečka, výška sedáku 41  54 cm, 
záruka 2 roky
kat. č.  popis cena
702830  L-MEK 2030,–

Kancelářské křeslo Florida
křeslo s vysokým komfortem, dotykové části 
z jakostní hovězí kůže, ostatní z eko-kůže 
(ekologická syntetická kůže), houpací 
mechanismus s aretací v základní poloze 
a nastavitelnou silou protiváhy, čalouněné 
područky, celoplastová báze, nosnost 
120 kg, celková výška: 111–119 cm, šířka: 
70,5 cm, hloubka sedáku 50 cm, výška 
sedáku: 44-52 cm
kat. č.  popis cena
702790 Florida 4857,–

Kovová šatní skříň – šedá
2dílná kovová šatní skříň, šířka každého prvku 
je 30 cm, 1 police pod níž je tyč se 2 posuvnými 
háčky, dveře disponují větracími otvory 
s rámečkem na štítek, otočný uzávěr pro visací 
zámek, šířka 60 cm, výška 180 cm, hloubka 50 cm, 
2 roky záruka, korpus šedý, dveře buď šedé 
nebo modré, dodáváno v nesloženém stavu, 
jednoduchá montáž
kat. č.  popis cena
705010 šedá 3708,–

Dílenská židle
mechanika kloubová s permanent kontaktem 
a nastaveným sklonem opěráku, výškově 
stavitelný opěrák, sedák a opěrák 
z ergonomického měkčeného PUR, 
výškově stavitelný plynový píst, kříž černý 
nylon, kolečka 50 mm, výška sedáku 
44 - 56 cm, nosnost 120 kg, záruka 2 roky
kat. č.  popis cena
702832 Pierra 2039,–

Kancelářké křeslo Ergoman
exkluzívní kancelářská židle s prodyšným 
sedákem, opěrákem a opěrkou hlavy, nebo 
čalouněným sedákem, synchronní mechanismus 
s nastavením síly protiváhy – ovládání bovdenem, 
několikanásobná aretace, nastavení hloubky 
sedáku, výškové nastavení opěráku, nastavení úhlu 
a výšky područek a opěrky hlavy, bederní pružná 
opěrka s permanentním přítlakem, aluminiová 
báze, kolečka o průměru 65 mm – pro všechny typy 
podlah, barvy síťoviny: černá KM 11, vínová KM 
12, modrá KM 15, varianta s čalouněným sedákem: 
černá látka + černá síť KM11, nosnost 130 kg, 
celková výška: 116–129 cm, šířka: 68,5 cm, hloubka 
sedáku 47–52 cm, výška sedáku: 46–55 cm
kat. č.  popis cena
702770 Ergoman 13189,–

Možnost zapůjčení židle na ukázku.

Kancelářské křeslo Bond Alu
vysoký opěrák, synchronní mechanismus ZEP 
s nastavením síly protiváhy, aluminiová leštěná 
báze, kolečka Ø 65 mm, zakomponované 
područky BR21 – výškově nastavitelné, nosnost 
160 kg, celková výška: 114–124 cm, šířka: 
66,5 cm, hloubka sedáku 49 cm, výška sedáku: 
45–55 cm, potah C, D
kat. č.  popis cena
702240 Bond Alu 7135,–

Možnost zapůjčení židle na ukázku.

Kancelářské křeslo NonStop
moderní mohutné celočalouněné kancelářské 
křeslo, v kombinaci s kvalitní látkou Phoenix 
je především určeno pro zátěžové 24 
hodinové provozy, křeslo je vybaveno kvalitní 
synchronní mechanikou s nastavením tuhosti 
dle váhy uživatele a aretací ve zvolené pozici, 
hloubkově a výškově stavitelná bederní opěra, 
kvalitní plynový píst s černým hliníkovým 
křížem a kolečky, v barevném provedení: 
modrá, šedá, vínová, oranžová, černá, 
nosnost 150 kg
kat. č.  popis cena
702950 NonStop 11203,–

kancelářské židle, kovová skříň

5
DNŮ

5
DNŮ

Kancelářské křeslo Joo
moderní, velmi pohodlné křeslo s prodyšným 
opěrákem, sedákem i podhlavníkem vyšší třídy, 
synchronní mechanika s posuvem sedáku, 
pouze černá prodyšná síť na sedáku i opěráku, 
prodyšný stavitelný podhlavník 3D se sítí, 
polyuretanové područky, výškově stavitelný 
opěrák, bederní opěrka, hliníkový leštěný kříž, 
nosnost 130 kg
kat. č.  popis cena
702940 Joo 14372,–
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4.805,-

4.277,-

2.796,- 3.370,-

4.805,-

3.201,- 4.393,-

3.009,-5.054,-5.054,-

5.054,- 5.054,- 5.054,-

4.393,-

4.566,- 4.566,-
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5.054,-

3.318,-

3.009,-

4.452,-

283,- 4.498,-

4.257,-
5.265,-

4.303,-

5.070,-

3.817,-

101,-96,-3.622,-

4.939,-

3.688,-

3.521,-

4.939,-

3.521,-

3.318,-

5.612,-

4.368,-

3.791,-
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2.478,-

1.568,-

4.449,-

4.095,-

4.960,-

1.762,-

2.860,-

3.007,-

4.449,-

3.668,-

5.056,-

1.762,-

3.428,- 3.428,-

2.911,- 3.293,-

2.001,- 4.511,-

4.578,- 4.674,-

5.344,- 2.758,-

148,- 111,-

 R 400 800 30  R 400 A 30
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