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X5
Model X5 je ideální židle pro dlouhodo-
bé kancelářské sezení, která je vybave-
na moderní synchronní mechanikou tak, 
aby vyhovovala veškerým ergonomic-
kým normám.
Konstrukce výškově regulovatelného 
opěráku je z  černého nylonu s  elastic-
kou síťovinou v různých moderních bar-
vách. K dispozici je provedení s výškově 
a  úhlově nastavitelnou opěrkou hlavy. 
Sedák je vyroben z  vrstvené bukové 
překližky o  síle 13 mm s  injektovanou 
nehořlavou pěnou. Židle je dodávána 
s  3D a  4D regulovatelnými područka-
mi s  měkčenou polyuretanovou pěnou 
na dotykové části. Standardem opěráku 
je samostatně výškově regulovatelná 
opěrka bederní páteře, na  přání regu-
lovatelná i  do  hloubky o  25 mm. Pěti-
ramenný kříž z nylonu, nebo leštěného 
hliníku s kolečky o průměru 60 mm.

The X5 is the perfect chair for long-term 
office sitting, equipped with modern 
synchronous mechanism to suit all 
ergonomic standards.
The construction of the height-
adjustable backrest is made of black 
nylon with elastic mesh in various 
modern colors. The headrest is available 
with height and angle adjustability. 
The seat is made of 13 mm thick 
plywood with injected non-flammable 
foam. The chair is supplied with 3D 
and 4D adjustable  armrests with soft 
polyurethane foam on the touch parts. 
As standard of the backrest is a height-
adjustable lumbar support, as an option 
is 2D lumbar support which is height 
adjustable and also depth adjustable 
of 25 mm. Five-armed base is made 
of nylon or polished aluminum with 
casters of 60 mm diameter.

Der Bürostuhl ist sehr gut geeignet für 
lange Sitzzeiten, ausgestattet mit ei-
ner neuen Synchronmechanik, die alle 
ergonomische Anforderungen erfüllt. 
Die Rückenlehnen sind aus schwarzem 
Nylon mit elastischem Netzgewebe 
in mehreren Farben. Erhältlich auch 
mit verstellbarer Kopfstütze, mit dem 
Netzgewebe in der gleichen Farbe wie 
Rückenlehnen. Die Sitzfläche hat eine 
schwarze Sicherheitsstruktur aus Ny-
lon mit nicht brennbarem Schaum. Der 
Stuhl wird mit höhen- und breitenver-
stellbaren 3D-Armlehnen mit weichem 
PU-Schaum im Griffbereich geliefert. 
Der Bürostuhl X5 hat standardmäßig 
eine regulierbare Rückenlehne der Len-
denwirbelsäule. Fünfarmiges Fußkreuz 
oder poliertem Aluminium mit Rollen 
Durchmesser 60 mm.

Při použití synchronní mechaniky F je 
nastavení přítlaku dle váhy uživatele 

pohodlné samostatnou kličkou 
z pozice sedícího

By using the synchronous mechanism 
F, the pressure control according 

to users weight by using a separate 
handle from the sitting position

Bei Verwendung der 
Synchronmechanik F lässt sich der 

Druck nach dem Gewicht durch einen 
separaten Hebel einfach einstellen. 

Der Hebel kann in normaler 
Sitzposition betätigt warden.

Autentičnost a exklusivitu modelu 
zdůrazňuje také logo společnosti 
na opěráku.

Also the company’s logo on the 
back emphasizes the authenticity 
and exclusivity of the model.

Das Firmenlogo auf der Rückseite 
unterstreicht die Authentizität und 
Exklusivität des Modells

Ovládací prvek mechaniky X pro 
jednoduché ovládání synchronní 
mechaniky

Control element of mechanism X 
for simple control 

Steuerelement der X-Mechanik 
für einfachen Betrieb der 
Synchronmechanik 



Samostatně výškově a hloubkově 
regulovatelná opěrka bederní páteře

Separately height and depth 
adjustable lumbar support

Separat höhen- und tiefenverstellbare 
Lendenlehne

Samostatně výškově regulovatelná 
opěrka bederní páteře 

Separately height adjustable 
lumbar support

Separat höhenregulierbare 
Lendenlehne



X H5
Modifikace X5H je technickým vylepše-
ním modelu X5. Použitím nových kom-
ponentů sedáku, které umožňují jedno-
duchým zmáčknutím knoflíku nastavit 
hloubku sedáku se X5H přizpůsobí na-
prosto každému i specifickému uživateli.

Konstrukce výškově regulovatelného 
opěráku je z  černého nylonu s  elastic-
kou síťovinou v  různých, moderních 
barvách. K dispozici je provedení s výš-
kově a  úhlově nastavitelnou opěrkou 
hlavy. Sedák je vyroben z  černého ny-
lonu s  bezpečnostní strukturou s  in-
jektovanou nehořlavou pěnou. Židle je 
dodávána s výškově a šířkově 3D regu-
lovatelnými područkami s  měkčenou 
polyuretanovou pěnou na  dotykové 
části. Kovové doplňky područek jsou 
dodávány s  černým lakem, pochromo-
vané, nebo s  luxusním leštěným hliní-
kem. Standardem opěráku je samo-
statně výškově regulovatelná opěrka 
bederní páteře, na  přání regulovatelná 
i do hloubky o 25 mm. Pětiramenný kříž 
z  nylonu, nebo leštěného hliníku s  ko-
lečky o průměru 60 mm.

The X5H is a  technical upgrade to 
the X5. Using of new components 
that allow a  simple push of a  button 
to adjust the depth of the seat X5H 
adapts to each specific user. 

The construction of the height-
adjustable backrest is made of black 
nylon with elastic mesh in various 
modern colors. There is a  design 
with a  height-adjustable headrest. 
The seat is made of black nylon with 
safety structure with injectable non-
flammable foam. The chair is supplied 
with height and width 3D adjustable 
armrests with soft polyurethane foam 
on the touch parts. Metal armrest 
accessories come with black lacquer, 
chrome plated or luxury polished 
aluminum. The standard of the backrest 
is a height-adjustable lumbar support, 
as an option also 2D lumbar support 
which is height and depth adjustable. 
Five-armed base is made of nylon or 
polished aluminum with casters of 
60 mm diameter.

Der Bürostuhl X5H ist eine weitere 
technische Verbesserung der X5 Serie. 
Anwendung von neuen Komponenten er-
möglicht die Tiefeneinstellung der Sitzflä-
che durch Betätigung eines Knopfes, und 
der Stuhl X5H kann für jeden Benutzer 
angepasst werden. 

Der Bürostuhl X5H ist sehr gut geeignet 
für lange Sitzzeiten, ausgestattet mit ei-
ner neuen Synchronmechanik, die alle 
ergonomische Anforderungen erfüllt. Die 
Rückenlehnen sind aus schwarzem Nylon 
mit elastischem Netzgewebe in mehreren 
Farben. Erhältlich auch mit verstellbarer 
Kopfstütze, mit dem Netzgewebe in der 
gleichen Farbe wie die Rückenlehnen. Die 
Sitzfläche hat eine schwarze Sicherheit-
sstruktur aus Nylon mit nicht brennbarem 
Schaum. Der Stuhl wird mit höhen- und 
breitenverstellbaren 2D-Armlehnen mit 
weichem PU-Schaum im Griffbereich 
geliefert. Der Bürostuhl X5H hat stan-
dardmäßig eine regulierbare Rückenleh-
ne der Lendenwirbelsäule. Fünfarmiges 
Fußkreuz aus Nylon oder poliertem Alu-
minium mit Rollen Durchmesser 60mm.

Páčka pro snadné rozšíření 
područek

Lever for easy width 
adjustability of armrests

Hebel zum einfachen 
Ausfahren der Armlehnen

Knoflík pro jednoduché ovládání 
hloubkové regulace sedáku  
o 7 cm

Button for easy depth control  
of the seat by 7 cm

Knopf zur einfachen 
Tiefenregulierung der Sitzfläche 
um 7 cm

Při použití synchronní mechaniky 
F je nastavení přítlaku dle váhy 
uživatele pohodlné samostatnou 
kličkou z pozice sedícího

By using the synchronous 
mechanism F, the pressure control 
according to users weight by using 
a separate handle from the sitting 
position

Bei Verwendung der 
Synchronmechanik F lässt sich 
der Druck nach dem Gewicht 
durch einen separaten Hebel 
einfach einstellen. Der Hebel kann 
in normaler Sitzposition betätigt 
werden.



Autentičnost a exklusivitu modelu zdůrazňuje 
také vyšívané logo společnosti na sedáku.

Also the company’s logo embroidered on 
the seat highlights the authenticity and 

exclusivity of the model.

Das bestickte Firmenlogo auf der Sitzfläche 
unterstreicht die Authentizität und 

Exklusivität des Modells

Detail područky Z0 a Z1 s měkčenou 
polyuretanovou pěnou na dotykové části

Detail of Z0 and Z1 armrests with softened 
polyurethane foam on the touch part

Detail der Armlehnen Z0 und Z1 mit 
weichem PU-Schaum im Griffbereich 



X M5
Další modifikací X5 je provedení se 
síťovinou, jak opěráku a  opěrky hla-
vy, tak sedáku. Sezení je tak příjemné 
svou vzdušností, po stránce designu je 
vzhled křesla velmi nadčasový.

Na  přání je možné síťoviny jakkoli ba-
revně kombinovat. K dispozici je prove-
dení s  výškově a  úhlově nastavitelnou 
opěrkou hlavy. Síťovaný sedák je do-
dáván s hloubkovou regulací. Područky 
jsou výškově a  šířkově 3D regulovatel-
né s  měkčenou polyuretanovou pěnou 
na dotykové části. 

Standardem opěráku je samostat-
ně výškově regulovatelná opěrka be-
derní páteře, na  přání regulovatelná 
i do hloubky. Pětiramenný kříž z nylonu, 
nebo leštěného hliníku s kolečky o prů-
měru 60 mm.

Kvalitu výrobku garantujeme pětiletou 
zárukou.

Another modification of the X5 
is a  mesh version of the backrest, 
headrest, and the seat as well. The 
seating is comfortable with the airiness, 
the chair design is very timeless.

The mesh can be combined in any 
color.  The headrest is available with 
height and angle adjustability. The 
mesh seat is with a  depth regulation.
The chair is supplied with height and 
width 3D adjustable armrests with soft 
polyurethane foam on the touch parts.

The backrest standard is a  height-
adjustable lumbar support, as an option 
also 2D lumbar support which is height 
and depth adjustable. Five-armed base 
is made of nylon or polished aluminum 
with casters of 60 mm diameter. 

Product quality is guaranteed by 5-year 
warranty.

Eine weitere X5-Variante ist die 
Ausführung mit Netzgewebe auf Rück-
enlehnen, Kopfstütze und Sitzfläche in 
der gleichen Farbe. Der Bürostuhl ist luftig 
und bequem, mit überzeitlichem Design.

Anwendung von neuen Komponenten 
ermöglicht die Tiefeneinstellung der Sitz-
fläche durch, und der Stuhl X5M kann für 
jeden Benutzer angepasst werden. Der 
Bürostuhl X5M ist sehr gut geeignet für 
lange Sitzzeiten, ausgestattet mit einer 
neuen Synchronmechanik, die alle er-
gonomische Anforderungen erfüllt. Die 
Rückenlehnen sind aus schwarzem Nylon 
mit elastischem Netzgewebe in mehreren 
Farben.

Der Stuhl wird mit höhen- und breiten-
verstellbaren 3D-Armlehnen mit weichem 
PU-Schaum im Griffbereich geliefert. 
Der Bürostuhl X5M hat standardmäßig 
eine regulierbare Rückenlehne der 
Lendenwirbelsäule. Fünfarmiges Fuß-
kreuz oder poliertem Aluminium mit 
Rollen Durchmesser 60 mm.

Šroub pro nastavení přítlaku dle 
váhy uživatele povolením, nebo 

utažením

Screw for pressure control 
according to users weight by 

loosening or tightening 

Schraube zur Druckeinstellung 
nach dem Gewicht des Benutzers 

(durch Lösen oder Anziehen)

Detail síťovaného sedáku 
s ovládáním hloubkové regulace 
sedáku

Detail of mesh seat with depth 
control of the seat 

Detail der Netz-Sitzfläche mit 
Tiefensteuerung

Detail opěráku s područkou 3B

Detail of backrest with 3B armrests

Detail der Rückenlehne mit 
Armlehne 3B 



Ovládací prvek mechaniky X 
pro výškovou regulaci židle

Control element of mechanism 
X for height adjustability 

Steuerelement der X Mechanik 
zur Höhenregulierung des Stuhls

Výškově a úhlově 
regulovatelná opěrka hlavy

Height and angle adjustable 
headrest

Höhen- und 
winkelverstellbare Kopfstütze
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