X8

X8
Moderní a designová židle
Nový model X8 je synonymem čistého designu a vynikající ergonomie, přičemž při vývoji byl kladen velký důraz i na ekonomickou
dostupnost výrobku. Židle je vybavena synchronní mechanikou nové technologie s aretací ve 4 pozicích, tuhost náklonu opěráku
se nastaví automaticky dle hmotnosti uživatele. Sedák má černou bezpečnostní nylonovou strukturu, základem pro čalounění je
injektovaná pěna do formy v nehořlavém provedení s kvalitní potahovou látkou. Konstrukce opěradla je z černého nylonu
s elastickou síťovinou. Opěrák je výškově stavitelný systémem UP-DOWN. Součástí opěráku je výškově regulovatelná opěrka
bederní páteře. Židle je ve standardu dodávána s výškově regulovatelnými područkami s měkčenou polyuretanovou pěnou na
dotykové části. Pětiramenný kříž z nylonu, nebo leštěného hliníku s kolečky o průměru 60mm.
Kvalitu výrobku garantujeme pětiletou zárukou.

regulovatelné 2D područky
adjustable 2D armrests

výškově regulovatelná bederní
opěrka páteře
height adjustable lumbar support

Modern and design chair
The new model X8 is synonymous of pure design and excellent
ergonomics, while the development was placed great emphasis
on the economic availability of the product. The chair is equipped
with a synchronous mechanism of a new technology locked in 4
positions, rigidity of tilting backrest is adjusted automatically
according to the user's weight. The design of the seat contains
a black nylon safety structure with injected flame retardant foam
with high quality of upholstery. The construction of the backrest
is made of black nylon with stretched elastic mesh fabric. The
backrest is height adjustable system UP-DOWN. Part of the
backrest is a height-adjustable lumbar support. The chair comes
standard with height adjustable armrests with softened polyurethane foam at touch parts. Five spoke base made out from
nylon or polished aluminum with casters with diameter of 60mm.
Product quality guarantee five-year warranty.
X8P-K13Y26

X8P-K13Y26

X8P-1BY1B

designově výrazná opěrka zad s transparentní, výškově stavitelnou bederní opěrkou
design distinctive backrest with a transparent and height adjustable lumbar support

regulovatelná ergonomická opěrka hlavy
ergonomic adjustable headrest

opěrka zad z černého nylonu
s elastickou síťovinou,
výškově stavitelná

plastový kryt uchycení
opěráku černý/stříbrný
plastic cover mounting
the backrest black/silver

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 automat.
regulace přítlaku dle hmotnosti uživatele
synchro mechanism with automatic 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
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potah kategorie K / pouze pro opěrák
upholstery category K / only for backrest

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

60 hnědá/brown

61 černá/black

62 bílá/white

65 šedá/grey

51 šedá/grey

52 černá/black

53 červená chilli
red chilli

57 trávová zelená
grass green

66 oranžová/orange

67 zelená/green

68 modrá/blue

69 červená/red

