
TECHNICKÝ LIST

MODEL FLAP®

FLAP- skvělá kombinace funkčnosti a 

designu.

Komponenty FLAP lze rozdělit do dvou 

oblastí: sedák a opěradlo. Komponenty byly 

navrženy tak, aby po sestavení vytvořily 

jediný prvek s dokonalým tvarem.

Mechanismus je zcela integrován do tvaru 

sedadla, takže není vidět. Pouze dvě malé 

páčky umožňují nastavení sedadla a 

opěradla. Opěrák je ergonomicky 

tvarovaný. Kromě toho je uvnitř opěráku 

skrytá nastavitelná bederní opěrka a jsou 

vidět pouze dvě páčky.

K dispozici provedení v kombinaci černých, 

nebo bílých plastových doplňků. Na přání 

lze dodat s designovým hliníkovým křížem.

TECHNICKÝ POPIS

Sedák z vrstvené bukové překližky + injektovaná 

pěna, čalouněný

Synchronní mechanika s aretací v 1 poloze

Opěrák zad injektovaná pěna, čalouněný s reg. 

bederní opěrkou

Výškově stavitelné područky

Plynový píst

Kříž černý nylon 29

Univerzální kolečka Ø50 mm 

NOSNOST 150 kg

ROZMĚRY

FLAP - 16 kg nylonový  kříž

Výška židle 93 - 106,5 cm

Šířka židle 61 cm

Výška sedáku 41 - 54 cm

Výška opěráku 55 cm

Velikost sedáku (šířka/hloubka) 51 / 47 cm

Velikost opěráku (šířka/výška) 45 / 62 cm



TECHNICKÝ LIST

MODEL FLAP/W®

FLAP- skvělá kombinace funkčnosti a 

designu.

Komponenty FLAP lze rozdělit do dvou 

oblastí: sedák a opěradlo. Komponenty byly 

navrženy tak, aby po sestavení vytvořily 

jediný prvek s dokonalým tvarem.

Mechanismus je zcela integrován do tvaru 

sedadla, takže není vidět. Pouze dvě malé 

páčky umožňují nastavení sedadla a 

opěradla. Opěrák je ergonomicky 

tvarovaný. Kromě toho je uvnitř opěráku 

skrytá nastavitelná bederní opěrka a jsou 

vidět pouze dvě páčky.

K dispozici provedení v kombinaci černých, 

nebo bílých plastových doplňků. Na přání 

lze dodat s designovým hliníkovým křížem.

TECHNICKÝ POPIS

Sedák z vrstvené bukové překližky + injektovaná 

pěna, čalouněný

Synchronní mechanika s aretací v 1 poloze

Opěrák zad injektovaná pěna, čalouněný s reg. 

bederní opěrkou

Výškově stavitelné područky

Plynový píst

Kříž leštěný hliník

Univerzální kolečka Ø50 mm 

NOSNOST 150 kg

ROZMĚRY

FLAP - 16 kg hliníkový  kříž

Výška židle 97,5 - 110,5 cm

Šířka židle 61 cm

Výška sedáku 45 - 58,5 cm

Výška opěráku 55 cm

Velikost sedáku (šířka/hloubka) 51 / 47 cm

Velikost opěráku (šířka/výška) 45 / 62 cm


