
TECHNICKÝ LIST

MODEL BUTTERFLY®

Komponenty židle Butterfly jsou navrženy 

tak, aby byly pro uživatele dostatečně 

robustní , ale přitom měly lehký vzhled.

Silueta použitého opěráku hraje harmonii se 

všemi ostatními komponenty a vytvoří

tak dokonalou židli pro každý účel. 

Čalouněný opěrák s možností opěrky hlavy, 

sedák, základ čalounění všech těchto 

komponentů injektovanou pěnou do formy 

zaručují úspěch pohodlného sezení. Židle 

Butterfly je dodávána se synchronní 

mechanikou s aretací ve 4 pozicích s 

rychlou regulací tuhosti náklonu opěráku

dle hmotnosti uživatele. Ve standardní 

výbavě je nylonový pyramidový kříž s 

kolečky o Ø 50 mm.

TECHNICKÝ POPIS

Výškově stavitelný opěrák zad čalouněný 

Ergonomický tvarovaný sedák z vrstvené bukové

překližky o síle 13 mm + injektovaná pěna nehořlavá

o síle 50 mm

Sedák s hloubkovou regulací – ovládání na

mechanice

Synchronní mechanika s aretací ve 4 pozicích

Výškově a úhlově stavitelná čalouněná opěrka hlavy

Výškově a úhlově stavitelná síťovaná opěrka hlavy

2D / 4D područky

Plynový píst

Kříž černý nylon

Univerzální kolečka Ø50 mm 

NOSNOST 150 kg

ROZMÉRY

BUTTERFLY - 18 kg nylonový  kříž

Výška židle 114 - 137 cm

Šířka židle 63 - 73 cm

Výška sedáku 44 - 58 cm

Výška opěráku 51,5 - 58 cm

Velikost sedáku (šířka/hloubka) 50 / 46 cm

Velikost opěráku (šířka/výška) 48 / 50 cm



TECHNICKÝ LIST

MODEL BUTTERFLY 
®

Komponenty židle Butterfly jsou navrženy 

tak, aby byly pro uživatele dostatečně 

robustní , ale přitom měly lehký vzhled.

Silueta použitého opěráku hraje harmonii se 

všemi ostatními komponenty a vytvoří

tak dokonalou židli pro každý účel. 

Čalouněný opěrák s možností opěrky hlavy, 

sedák, základ čalounění všech těchto 

komponentů injektovanou pěnou do formy 

zaručují úspěch pohodlného sezení. Židle 

Butterfly je dodávána se synchronní 

mechanikou s aretací ve 4 pozicích s 

rychlou regulací tuhosti náklonu opěráku

dle hmotnosti uživatele. Ve standardní 

výbavě je nylonový pyramidový kříž s 

kolečky o Ø 50 mm.

TECHNICKÝ POPIS

Výškově stavitelný opěrák zad čalouněný

Ergonomický tvarovaný sedák z vrstvené bukové

překližky o síle 13 mm + injektovaná pěna nehořlavá

o síle 50 mm

Sedák s hloubkovou regulací – ovládání na

mechanice

Synchronní mechanika s aretací ve 4 pozicích 

Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka

Výškově a úhlově stavitelná čalouněná opěrka hlavy

Výškově a úhlově stavitelná síťovaná opěrka hlavy

2D / 4D područky

Plynový píst

Kříž leštěný hliník

Univerzální kolečka Ø50 mm 

NOSNOST 150 kg

ROZMÉRY

BUTTERFLY - 18 kg hliníkový kříž

Výška židle 117 - 138 cm

Šířka židle 63 - 73 cm

Výška sedáku 48 - 57 cm

Výška opěráku 51,5 - 58 cm

Velikost sedáku (šířka/hloubka) 50 / 46 cm

Velikost opěráku (šířka/výška) 48 / 50 cm


