pracovní židle
office chairs
Kolekce obsahuje modely velmi kvalitních kancelářských židlí se zaměřením na dokonalou ergonomii a maximální
regulovatelnost všech komponentů. Židle jsou dodávány pouze na synchronních mechanikách, základem čalounění
je injektovaná pěna do formy v nehořlavém provedení zajišťující dokonalý komfort a dlouhodobou tvarovou paměť,
standardem je kvalitní potahová látka. Ostatní prvky židle jako područky, opěráky zad, opěrky hlavy jsou dostatečně
regulovatelné tak, aby se každý výrobek přizpůsobil veškerým nárokům i nejnáročnějších zákazníků.
The collection includes models of high-quality office chairs focusing on perfect ergonomics and maximum
adjustability of all components. Chairs are supplied only with synchronous mechanics. The basic upholstery is
injected fireproof foam into the mold and designed for ultimate comfort and long-term resilience. The standard is
high quality upholstery. Other elements such as the armrests, backrest and headrests are sufficiently adjustable,
that each product adapts to the particular requirements of the most demanding customers.
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luxusní křesla
executive chairs
For demanding clients, we offer models of modern and classic design. The components are of high quality with a
strong focus on craftsmanship products. The perfect work in the upholstery used value-added high-quality
upholstery fabrics and leather in many colors. For the other materials we use primarily aluminum alloy and wood.
Product quality guarantees 5 year warranty.
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jednací židle
meeting chairs
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4 undici

Elis

K pracovním židlím i luxusním křeslům nabízíme jednací a přísedící židle pro kanceláře a zasedací místnosti. V našem
portfoliu naleznete židle pro jídelny, kavárny a hotely. K dispozici je nepřeberné množství modelů po stránce designu
i jednotlivých doplňků. Židle mohou být bez područek, s područkami a vybrané modely se sklopnými stolky. Kvalitu
výrobků garantujeme pětiletou zárukou.
Next to the office chairs and luxurious chairs we offer also meeting chairs for offices and meeting rooms. Our
portfolio includes chairs for dining, cafes and hotels. There are many options in design and various accessories.
Chairs are available with or without armrests and selected models with folding tables. Product quality guarantees 5
year warranty.
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sedací soupravy
sofas

Elle system

Elle lounge

Business class

Milo

Nabídka sedacích souprav obsahuje velké množství možností k dokonalosti Vašeho interiéru. Nabízíme sedací
soupravy klasického designu pro kanceláře, recepce, vstupní haly, ale i velmi moderní sofa pro odpočinkové
a relaxační zóny. Velké množství kvalitních potahových látek a kůží zaručují barevnou dokonalost a příjemný pocit
ve Vašem interiéru. Kvalitu výrobků garantujeme pětiletou zárukou.
Our sofa offer contains a lot of opportunities to perfect your interior. We offer sofas of classic design for offices,
reception, lobby, but also very modern sofas for rest and relaxation zones. Large quantities of high-quality
upholstery fabrics and leather, guarantee perfection of color and a pleasant feeling in your interior. Product quality
guarantees 5 year warranty.
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multifunkční sezení
multifunctional seating

Campus

univerzitní sezení
university row chairs
Pro univerzitní a školní auly, školící místnosti, konferenční sály nabízíme řadové sezení vysoké kvality. Pro tyto
projekty zajišťujeme výběr vhodného produktu s ohledem na splnění veškerých nároků použití. Velkým množstvím
možností a doplňků jako stolů, područek, sklopných stolků, čalounění atd. je možné uspokojit i nejnáročnější projekt.
Samozřejmostí je vypracování kompletní výrobní dokumentace. Kvalitu výrobků garantujeme pětiletou zárukou.
For university and school auditoriums, training rooms and conference rooms we offer high-quality row seating. For
these projects, we ensure the selection of a suitable product with regard to the fulfillment of all claims of use. Plenty
of options and accessories such as tables, armrests, folding tables, upholstery, etc., it is possible to satisfy even the
most demanding project. Of course there is the development of complete manufacturing documentation. Product
quality guarantees 5 year warranty.
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čekací zóny
waiting chairs
Vstupní zóny, recepce, chodby a čekárny. V naší ucelené nabídce najdete velké množství sezení na traverze k tomuto
použití. I v této kategorii jsme schopni uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky. Kovové nosníky jsou používány z kvalitní
oceli s povrchovou úpravou lak, chrom, nebo hliníková slitina. Sezení je na výběr z plastu, dřeva, vybrané modely
s možností čalounění v mnoha barevných odstínech, nebo z perforovaného plechu s povrchovou úpravou lak.
Kvalitu výrobků garantujeme pětiletou zárukou.
Entrance areas, reception areas, corridors and waiting rooms. In our offer you will find a large number of seating on
traverse for this use. In this category, we are able to satisfy even the most demanding customers. Metal beams are
used from high quality steel with epoxy powder lacquer finish, chrome or aluminum alloy. Seating is available in
plastic and wood, selected models with upholstery in many options of colors, or perforated metal sheet coated with
lacquer. Product quality guarantees 5 year warranty.
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stolové podnože
table bases

konferenční stoly
table systems

Corner

V našem sortimentu jsou k dispozici i kvalitní samostatné centrální podnože z kartáčované nerezové oceli různých
tvarů a designu pro restaurace, kavárny a hotely.
Also a quality independent central bases are available in our product range. Made of brushed stainless steel in
various shapes and designs for restaurants, cafes and hotels.
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Notes
Nezbytným doplňkem v našem sortimentu jsou stoly pro konference. Sestavy našich stolů jsou ideální řešení pro
pořádání školení, seminářů, konferencí, vybavení víceúčelových sálů, výstav, konferenčních center, sálů, škol.
Flexibilní systém, který obsahuje formáty různých tvarů a velikostí pro individuální řešení či konfigurace, jsou snadno
vyjímatelné nebo skládací a lze je uschovat do úložných prostor.
A necessary complement in our product range are tables for conferences. Collection of our tables are ideal for
workshops, seminars, conferences, equipped multipurpose halls, exhibitions, conference centers, theaters and
schools. A flexible system that contains the formats of various shapes and sizes for individual solutions and
configurations are easily removable and foldable and can be stored into the storage space.
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