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B3
Model B3 je komfortní model ergonomické kancelářské židle, kde na první místo řadíme
jednoduché ovládání a nastavení všech komponentů. Pro výrobu jsou pečlivě vybírány
dílce odpovídající veškerým ergonomickým požadavkům. Mechaniky jsou k výběru
synchronní, na výběr je mechanika nové technologie s automatickou regulací náklonu
dle hmotnosti uživatele. Sedák je dodáván ve standardu s hloubkovou regulací,
základem kvalitního čalounění je injektovaná pěna do formy v nehořlavém provedení.
Područky s 3D regulací mají luxusní prvky z hliníku, dotykové plochy z měkčeného
polyuretanu. Díky novým komponentům je k dispozici pomocí aretačních páček
jednoduchá možnost rozšíření područek do šířky. Konstrukce opěradla je z černého
nylonu s nataženou elastickou textilní síťovinou v černé barvě. Součástí opěráku je
výškově regulovatelná opěrka bederní páteře. K dispozici
je i čalouněná opěrka hlavy, možnost barev dle výběru
zákazníka. Pětiramenný kříž z nylonu, nebo leštěného
hliníku s kolečky ve standardu o průměru 50mm, nebo na
výběr o průměru 60mm.
Kvalitu výrobku garantujeme pětiletou zárukou.

B3P-Z1A20

a

regulovatelná ergonomická opěrka hlavy
ergonomics adjustable headrest

B3P-A20

regulovatelné 3D područky
adjustable 3D armrest

sedák s hloubkovou regulací
seat with depth regulation

B3P-Z1A20

Model B3 is a comfortable ergonomic office chair, which is known of a simple control
and configuration of all the components. For the production, only the best components
are selected to correspond with all ergonomic requirements. Mechanics are of
synchronous selection, the choice is a new technology mechanism with automatic tilt
according to the user's weight. The seat comes standard with depth control, foundation
of high quality upholstery is injected flame retardant foam into the mold. Armrests with
3D control feature luxurious elements of aluminum, and the touchpad comes with soft
polyurethane. New components offer simple locking levers with the possibility of
extending the armrests into width. The construction of the backrest is made of black
nylon with stretched elastic mesh fabric also in black color. Part of the backrest is
a height-adjustable lumbar support. The model also contains an upholstered headrest,
color-options according to customer choice. Five spoke base made out of nylon or
polished aluminum, casters with standard 50 mm diameter, or optional 60mm diameter
casters. Product quality guarantee five-year warranty.

výškově stavitelná bederní opěrka
height adjustable lumbar support

B3
meeting
Jednací židle B3 meeting je ideální variantou pro sladění pracovních
a jednacích židlí po stránce designu a tím docílit jedinečného vzhledu Vaší
kanceláře. Jedná se o velmi pohodlnou židli v provedení na lyžinách s finální
úpravou chrom, stohovatelné provedení. Dokonalé zpracování a použité
materiály předurčují maximální komfort i při dlouhodobých jednáních.
Kvalitu výrobku garantujeme pětiletou zárukou.

The B3 meeting-chair is an ideal option for reconciling meetings and office
work. These are meeting-chairs of high design and therefore it achieves
the unique look inside your office. The B3 is a very comfortable chair,
implemented on skids with final chrome finish, and it´s stackable. Perfect
workmanship and materials predetermine the maximum comfort during
long meetings.
Product quality guarantee five-year warranty.

B3L
Vrcholnou a luxusní verzí této řady je model B3L. Provedení s celočalouněným
opěrákem a doplňky z hliníku na držáku čalouněné opěrky hlavy, područkách a kříži
dělají z tohoto modelu naprosto exklusivní křeslo. Mechaniky jsou k výběru synchronní,
na výběr je mechanika nové technologie s automatickou regulací náklonu dle
hmotnosti uživatele. Sedák je dodáván ve standardu s hloubkovou regulací, základem
kvalitního čalounění sedáku je injektovaná pěna do formy v nehořlavém provedení.
Područky mají luxusní prvky z hliníku, dotykové plochy z polyuretanu. Díky novým
komponentům je k dispozici pomocí aretačních páček jednoduchá možnost rozšíření
područek do šířky. Konstrukce opěradla je rám s injektovanou pěnou do formy v nehořlavém provedení s výškovou regulací UP-DOWN. K dispozici je i
čalouněná opěrka hlavy, opět z injektované pěny do formy.
Pětiramenný kříž z nylonu, nebo leštěného hliníku s kolečky ve
standardu o průměru 50mm, nebo na výběr o průměru 60mm.
Kvalitu výrobku garantujeme pětiletou zárukou.

B3LP-K1W20

The ultimate luxury version of this model series is B3L. A version with upholstered backrest and
accessories made out of aluminum such as two parts connected to padded headrest, armrests
and base, make this model a completely exclusive chair. Mechanics are synchronous, the choice
is a new technology mechanism with automatic tilt according to the user's weight. The seat is
standard with depth control. Foundation of high quality seat upholstery is a seat with flame
retardant foam injected into the mold. The armrests have the luxury features of an aluminum
base and touch parts made of polyurethane. New components offer simple locking levers with
the possibility of extending the armrests into width. The construction of the backrest is a frame
with injected flame retardant foam and a level control UP-DOWN. The chair also contains a
upholstered headrest with injected flame retardant foam. Five spoke base made out of nylon or
polished aluminum, casters with standard 50 mm diameter, or optional 60mm diameter casters.
Product quality guarantee five-year warranty.

posun sedáku s luxusními područkami z hliníku regulovatelné do šířky
seat depth control, with luxury armrests from aluminum and width adjustable

B3 meeting

sedáky kategorie H / upholstery category H – seat

60 hnědá/brown

61 černá/black

62 bílá/white

65 šedá/grey

66 oranžová/orange

67 zelená/green

68 modrá/blue

69 červená/red

opěráky kategorie B / upholstery category B - backrest

B3
B1 černá/black

B3

sedáky kategorie H / upholstery category H – seat

60 hnědá/brown

61 černá/black

62 bílá/white

65 šedá/grey

66 oranžová/orange

67 zelená/green

68 modrá/blue

69 červená/red

opěráky kategorie B / upholstery category B - backrest

B1 černá/black

B3L

sedáky i opěráky kategorie H / upholstery category H seat and backrest

60 hnědá/brown

61 černá/black

62 bílá/white

65 šedá/grey

66 oranžová/orange

67 zelená/green

68 modrá/blue

69 červená/red

