
TECHNICKÝ LIST

MODEL X-PRO/M®
Síťovaný sedák

Pracovní židle X-PRO je moderní židle 

určená pro dlouhodobé kancelářské sezení.

Použitím nových technologií dotváří image 

moderních kancelářských prostor. Síťovina

zádové a hlavové opěrky je vyrobena z 

ekologického a kvalitního materiálu s 

vysokou pevností a odolností proti roztržení, 

oděru, nečistotám a snadno se čistí. 

Novinkou je revoluční balanční zádová

opěrka, která po uvolnění knoflíku umožňuje

přizpůsobit se všem kinetickým pohybům

uživatele a účinně tak uvolňovat tlak na

pas, svaly zad a napravovat špatné návyky

při sezení.

TECHNICKÝ POPIS

Vysoký balanční opěrák zad se síťovinou 

2D samostatně výškově a do hloubky stavitelná 

bederní opěrka

Ergonomický tvarovaný síťovaný sedák

Sedák s hloubkovou regulací – ovládání na

mechanice

Synchronní mechanika s aretací ve 4 pozicích 

Výškově a úhlově stavitelná síťovaná opěrka 

hlavy

2D / 4D područky

Plynový píst

Kříž pyramidový černý nylon / leštěný hliník

Univerzální kolečka Ø60 mm 

NOSNOST 150 kg

ROZMÉRY

X-PRO síťovaný sedák - 16,5 kg nylonový  kříž hliníkový kříž

Výška židle 124 - 144 cm 120 - 141 cm

Šířka židle 64 - 67 cm 64 - 67 cm

Výška sedáku 46 - 60 cm 43 - 57 cm

Výška opěráku 62 cm 62 cm

Velikost sedáku (šířka/hloubka) 48 / 45 cm 48 / 45 cm

Velikost opěráku (šířka/výška) 46,5 / 60 cm 46,5 / 60 cm



TECHNICKÝ LIST

MODEL X-PRO®
Standardní čalouněný sedák

Pracovní židle X-PRO je moderní židle 

určená pro dlouhodobé kancelářské sezení.

Použitím nových technologií dotváří image 

moderních kancelářských prostor. Síťovina

zádové a hlavové opěrky je vyrobena z 

ekologického a kvalitního materiálu s 

vysokou pevností a odolností proti roztržení, 

oděru, nečistotám a snadno se čistí. 

Novinkou je revoluční balanční zádová

opěrka, která po uvolnění knoflíku umožňuje

přizpůsobit se všem kinetickým pohybům

uživatele a účinně tak uvolňovat tlak na

pas, svaly zad a napravovat špatné návyky

při sezení.

TECHNICKÝ POPIS

Vysoký balanční opěrák zad se síťovinou 

2D samostatně výškově a do hloubky stavitelná 

bederní opěrka

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 síťovaná opěrka 

hlavy

2D / 4D područky

Plynový píst

Kříž pyramidový černý nylon / leštěný hliník

Univerzální kolečka Ø60 mm 

NOSNOST 150 kg

ROZMÉRY

X-PRO standard sedák - 18,5 kg nylonový  kříž hliníkový kříž

Výška židle 124 - 145 cm 121,5 - 142,5 cm

Šířka židle 63 - 73 cm 63 - 73 cm

Výška sedáku 46 - 59 cm 42,5 - 56 cm

Výška opěráku 62 cm 62 cm

Velikost sedáku (šířka/hloubka) 50 / 46 cm 50 / 46 cm

Velikost opěráku (šířka/výška) 46,5 / 60 cm 46,5 / 60 cm



TECHNICKÝ LIST

MODEL X-PRO®
Komfortní čalouněný sedák

Pracovní židle X-PRO je moderní židle 

určená pro dlouhodobé kancelářské sezení.

Použitím nových technologií dotváří image 

moderních kancelářských prostor. Síťovina

zádové a hlavové opěrky je vyrobena z 

ekologického a kvalitního materiálu s 

vysokou pevností a odolností proti roztržení, 

oděru, nečistotám a snadno se čistí. 

Novinkou je revoluční balanční zádová

opěrka, která po uvolnění knoflíku umožňuje

přizpůsobit se všem kinetickým pohybům

uživatele a účinně tak uvolňovat tlak na

pas, svaly zad a napravovat špatné návyky

při sezení.

TECHNICKÝ POPIS

Vysoký balanční opěrák zad se síťovinou 

2D samostatně výškově a do hloubky stavitelná 

bederní opěrka

Ergonomický tvarovaný sedák nylonová 

struktura + 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 síťovaná opěrka 

hlavy

2D / 4D područky

Plynový píst

Kříž pyramidový černý nylon / leštěný hliník

Univerzální kolečka Ø60 mm 

NOSNOST 150 kg

ROZMÉRY

X-PRO komfort sedák - 20 kg nylonový  kříž hliníkový kříž

Výška židle 125,5 - 145 cm 122 - 141 cm

Šířka židle 65 - 72 cm 65 - 72 cm

Výška sedáku 49,5 - 62,5 cm 43,5 - 59 cm

Výška opěráku 58 cm 58 cm

Velikost sedáku (šířka/hloubka) 49 / 45 cm 49 / 45 cm

Velikost opěráku (šířka/výška) 46,5 / 60 cm 46,5 / 60 cm


