
TECHNICKÝ LIST

MODEL ATHENA®

Židle Athena s perforovaným plastovým 

opěrákem zajišťuje perfektní oporu. Tvar byl 

pečlivě studován v souladu s komplexní 

architekturou lidských zad. Speciální 

konstrukce opěradla poskytuje přirozenou 

flexibilitu, která umožňuje sledovat rotaci 

ramen uživatele při každodenním 

používání. Židle Athena je plně 

synchronizovaná kancelářská židle, kterou 

lze snadno přizpůsobit lidem všech výšek, 

velikostí a pozic a současně zajistit správnou 

ergonomii. Židle je ve standardu se 4D 

regulovatelnými područkami (výškově, 

šířkově, vpřed/ vzad a otočné).

TECHNICKÝ POPIS

Sedák s hloubkovým posuvem nylonová 

struktura + injektovaná pěna o síle 50 mm

Synchronní mechanika 4 polohy

Opěrák zad perforovaný ohebný plast antracit

4D regulovatelné područky

Plynový píst

Kříž pyramidový černý nylon 26

Univerzální kolečka Ø50 mm 

NOSNOST 150 kg

ROZMĚRY

ATHENA - 15,5 kg nylonový  kříž

Výška židle 105 - 111,5 cm

Šířka židle 63,5 - 71 cm

Výška sedáku 45 - 59 cm

Výška opěráku 56 cm

Velikost sedáku (šířka/hloubka) 49 / 48 cm

Velikost opěráku (šířka/výška) 51 / 68 cm



TECHNICKÝ LIST

MODEL ATHENA/W®

Židle Athena s perforovaným plastovým 

opěrákem zajišťuje perfektní oporu. Tvar byl 

pečlivě studován v souladu s komplexní 

architekturou lidských zad. Speciální 

konstrukce opěradla poskytuje přirozenou 

flexibilitu, která umožňuje sledovat rotaci 

ramen uživatele při každodenním 

používání. Židle Athena je plně 

synchronizovaná kancelářská židle, kterou 

lze snadno přizpůsobit lidem všech výšek, 

velikostí a pozic a současně zajistit správnou 

ergonomii. Židle je ve standardu se 4D 

regulovatelnými područkami (výškově, 

šířkově, vpřed/ vzad a otočné).

TECHNICKÝ POPIS

Sedák s hloubkovým posuvem nylonová 

struktura + injektovaná pěna o síle 50 mm

Synchronní mechanika 4 polohy

Opěrák zad perforovaný ohebný plast slonová 

kost

Plynový píst

Kříž leštěný hliník

Univerzální kolečka Ø50 mm 

NOSNOST 150 kg

ROZMĚRY

ATHENA - 15,5 kg hliníkový kříž

Výška židle 103 - 112 cm

Šířka židle 63,5 - 71 cm

Výška sedáku 49 - 58 cm

Výška opěráku 56 cm

Velikost sedáku (šířka/hloubka) 49 / 48 cm

Velikost opěráku (šířka/výška) 51 / 68 cm


