regulovatelná
ergonomická opěrka hlavy
ergonomic adjustable headrest
výškově a hloubkově
samostatně regulovatelná
opěrka bederní páteře

opěrák zad z černého nylonu
s elastickou síťovinou,
výškově stavitelný

height and depth
adjustable lumbar support

black nylon backrest with elastic
mesh, height adjustable

regulovatelné 3D
područky
adjustable 3D armrests

sedák nylonová
bezpečnostní struktura,
injektovaná pěna nehořlavá
+ potahová látka
seat from nylon safety
structure, injected inflammable
foam + upholstery

synchronní mechanika s možností
regulace přítlaku dle hmotnosti uživatele
synchro mechanism with the pressure
adjustment according to the weight of the user
kolečka průměr 60mm
casters diameter 60mm

pětiramenný kříž nylon/leštěný hliník
five spoke nylon base / polished aluminum

64
50

síťovina kategorie G pro opěrák zad mesh category G for backrest

53 červená chilli
red chilli

54 zlatá/gold

56 modrá /blue

57 trávová zelená
grass green

K5 zelená/green

K6 oranž./orange

58 bílá/white

síťovina kategorie K pro opěrák zad mesh category K for backrest

K1 černá/black

K2 šedá/grey

K3 červená/red

K4 modrá/blue

105-111

52 černá /black

122-129

51 šedá/grey

potah kategorie H pouze pro sedák upholstery category H only for seat

65
58
60 hnědá/brown

61 černá/black

62 bílá/white

65 šedá/grey

66 oranž./orange

67 zelená/green

68 modrá/blue

69 červená/red

potah kategorie E (vodoodpudivý) / pouze pro sedák upholstery category E (waterproof) / only for seat

E2 šedá/grey

E3 zelená/green

E4 modrá/blue

E5 žlutá/yellow

E6 červená/red

E7 oranž./orange

46-56

E1 černá/black

M1
M1
Novinkou v našem sortimentu je další reprezentant kvalitní, komfortní, ergonomické židle, model M1. Jedná se o model, který
splňuje nejnáročnější požadavky na regulaci všech použitých komponentů. Novinkou je použití nového typu opěráku se
systémem UP-DOWN, který je výškově stavitelný, ale obsahuje také výškově i hloubkově samostatně regulovatelnou opěrku
bederní páteře. Konstrukce opěradla je z černého nylonu s elastickou síťovinou v moderních barvách dle výběru. Základ sedáku
je z bukové překližky o síle 11 mm s injektovanou pěnou do formy v nehořlavém provedení. Potahové látky k výběru v moderních
odstínech, k dispozici s vodoodpudivou úpravou. Na přání je možné dodat k židli výškově a úhlově regulovatelnou opěrku hlavy,
která je čalouněná, synchronní mechanikou DONATI s možností aretace v 5-ti pozicích, kde tuhost předpětí přítlaku opěráku dle
hmotnosti uživatele lze nastavit jednoduše z místa sedícího samostatnou kličkou. Tato mechanika dovoluje nastavení hloubky
sedáku o 7 cm. Područky je možné objednat až s 4D nastavením. Pětiramenný kříž ve standardu v černém nylonu, na přání
z leštěného hliníku s kolečky o průměru 60 mm, k výběru pro koberec, nebo tvrdý povrch. Kvalitu výrobku garantujeme pětiletou
zárukou.

M1
In our assortment is a new another representative of quality,
comfortable, ergonomic chair, model M1. This model meets the most
demanding requirements for the regulation of all used components.
The new feature is the use of a new UP-DOWN backrest that is heightadjustable but also includes a height and depth adjustable lumbar
support. The backrest design is made of black nylon with elastic mesh
in choice of modern colors. The seat base is made of 11 mm beech
plywood with injected foam into a non-flammable mold. Upholstery
fabrics are available in modern shades with waterproof finish.
Optionally, to the chair can be added a height-adjustable upholstered
headrest. Furthermore, the DONATI synchronous mechanism with
5-position locking, where the stiffness of the preload of backrest is
according to weight of the user which can be adjusted simply from
a sitting position with a separate handle. This mechanism allows the
depth of the seat to be adjusted by 7 cm. The armrests can be ordered
with up to 4D settings. Five-arm base in standard in black nylon,
or optional polished aluminum with castors of 60 mm Ø, for carpet
or hard surface. We guarantee the quality of the product with a 5 year
warranty.

M1–K13V26

výškově a hloubkově samostatně regulovatelná opěrka bederní páteře
height and depth adjustable lumbar support
výškově regulovatelná čalouněná opěrka hlavy
height adjustable upholstered headrest

M1P-3BR18

