
KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE CLASSIC
Židle jsou standardně dodávány v krabicích. 

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Záruka 2-3 roky.  

Kancelářské židle

černo-červená      černá-antracit   

celočerná       černo-šedá

černo-modrá

Calypso XL SP1 Calypso

ZDRAVOTNÍ ŽIDLE

černo-červená      

CALYPSO - židle s prodyšným opěrákem,  synchronní mechanismus lze zafi-

xovat ve kterékoliv poloze, nastavení výšky sedáku, studená pěna uvnitř 
sedáku, nastavení síly protiváhy, univerzální kolečka, výškově stavitelné 
područky. Calypso XL SP 1 - výškově nastavitelný podhlavník/SP 4 - pevný 
podhlavník.

CALYPSO                                                                                        4.191 Kč (5.071 Kč)

Nosnost 120 kg. Záruka 3 roky.

CALYPSO XL SP4                                                                           4.960 Kč (6.002 Kč)

CALYPSO XL SP1                                                                            5.134 Kč (6.212 Kč)

CALYPSO XL BP                                                                             4.663 Kč (5.642 Kč)

THEMIS  - synchronní mechanismus se 4 polohami blokace; nastavení výšky

sedáku; studená pěna uvnitř sedáku a samonosná síťovina na opěráku;
flexibilní bederní opěrka; výškově stavitelné područky s měkčenou horní
plochou; automatické nastavení síly protiváhy podle hmotnosti uživatele;
univerzální kolečka pro tvrdou podlahu i koberec. Themis SP s výškově
stavitelnou hlavovou opěrkou s možností náklonu. 

Nosnost 120 kg. Záruka 3 roky.

THEMIS BP (bez podhlavníku)                                                   5.360 Kč (6.486 Kč)

THEMIS SP                                                     5.628 Kč (6.810 Kč)(s podhlavníkem) 

Themis meeting                                                                           3.994 Kč (4.833 Kč)

THEMIS meeting  - svařovaná kovová konstrukce; černá barva kostry

područky jsou součástí židle; studená pěna uvnitř sedáku; samonosná 
síťovina na opěráku; flexibilní bederní opěrka.

TD 01 černá TD 11 modrá TD 14 červená TD 20 zelená

NET černá NET modrá NET vínová NET oranžová

Nosnost 130 kg. Záruka 3 roky.

SATURN - židle s vysokým prodyšným opěrákem, synchronní mechanismus 

se 4 polohami blokace, výškově a hloubkově stavitelná bederní opěrka, 
nastavení síly protiváhy dle hmotnosti, nastavení výšky a úhlu hlavové opěrky, 
univerzální kolečka.

SATURN                                                                                        8.535 Kč (10.327 Kč)

SITNESS 45 - židle s výškově a hloubkově nastavitelnou opěrkou hlavy. 
Opěrák s prodyšnou síťovinou, tvarovaný v oblasti beder, výškově 
nastavitelný. Výškově nastavitelné područky. Synchronní mechanismus 
nastavitelný dle hmotnosti sedícího a zajistitelný v několika pozicích. 
Pohodlný, ergonomicky, tvarovaný sedák s Body-Balance-Tec kloubem, 
který umožňuje pohyb sedáku do stran.

SITNESS 45                                                                                       8.041 Kč (9.730 Kč)

Nosnost 120 kg. Záruka 2 roky.

Barvy: šedá, modrá, zelená, oranžová, červená, antracitová, 
            bordó, tmavě modrá, hnědá

14A11 modrá 13A11 červená 12A11 šedá 1211 antracit 1111 černá
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STŘEDNÍ A MANAŽERSKÁ ŘADA

Židle jsou standardně dodávány v krabicích. 
Uvedené ceny jsou pouze orientační. Záruka 2-3 roky.  

MEDEA - Židle s fixním síťovaným opěrákem, základní mechanika,

bederní opěrka,ocelová chromovaná báze, pevné područky, kolečka 
barva opěráku a sedáku černá/šedá.

Nosnost 120 kg. Záruka 2 roky.

MEDEA PLUS  - Židle s fixním síťovaným opěrákem, synchro mechanika,

bederní opěrka, ocelová chromovaná báze, stavitelné područky s PU topem, 
kolečka,barva opěráku a sedáku černá.

Nosnost 120 kg. Záruka 2 roky.

MANDY - Kancelářské křeslo spojuje klasický a moderní design. Černý

síťovaný opěrák zajišťuje pohodlí i v horkých dnech. Židle disponuje výškově 
stavitelnou bederní opěrkou a čalouněným sedákem. Součástí židle výškově
stavitelné područky. Možnost dovybavení podhlavníkem v barvě sedáku. 

Nosnost 130 kg. Záruka 2 roky.

Nosnost 120kg. Záruka 3 roky.

METIS - Čalouněná pojezdová jednací židle; horizontální stohovatelnost; 

samonosná síťovina na opěráku, kolečka.

DK 10 černá DK 13 červená DK 15 antracit DK 90 modrá

Metis 2.658 Kč (3.216 Kč)

Medea PLUS 2.990 Kč (3.618 Kč)

Medea 2.250 Kč (2.723 Kč)

Mandy

Mandy podhlavník

4.640 Kč (5.614 Kč)

560 Kč (678 Kč)

NOVELLO - Studentská židle se síťovinou na opěráku a čalouněným sedákem

černé plasty, synchronní mechanismus s aretací v základní poloze,
nastavením síly protiváhy, výškově nastavitelná bederní opěrka,
výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou,
moderní plastová báze,kolečka Ø 50 mm.

Nosnost 120 kg. Záruka 2 roky.

Novello - černá, šedá
Novello white - černá, šedá, zelená

Novello

Novello white

3.428 Kč (4.148 Kč)

3.574 Kč (4.325 Kč)

WINNER - Židle s prodyšným opěrákem,  asynchronní mechanismus, 

samostatné nastavení úhlu sedáku, koženkový sedák, opěrka hlavy, 
stavitelná bederní opěrka, pevné područky, 
nezávislé nastavení sedáku a opěráku, kolečka ve tvaru automobilových kol
barevné provedení: černo-červená.

Nosnost 120 kg. Záruka 2 roky.

Winner 5.199 Kč (6.291 Kč)
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STŘEDNÍ A MANAŽERSKÁ ŘADA

Židle jsou standardně dodávány v krabicích. 

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Záruka 3-5 let.  

GAME ŠÉF VIP - Židle s výškově stavitelným černým síťovaným opěrákem

s mechanickým zámkem a samostatně výškově stavitelnou bederní opěrkou.
Sedák z injektované pěny. Prošití hran sedáku. Loop nylonový černý kříž. 
Včetně područek PU 44. Možnost varianty s podhlavníkem. 

Nosnost 150 kg. Záruka 5 let.

SELENE - Synchronní mechanismus se 4 polohami blokace, automatické 

nastavení síly protiváhy,nastavení výšky opěráku, studená pěna sedáku
a opěráku fixní hlavová opěrka, možnost nastavení  výšky  a hloubky područek,
univerzální kolečka s měkčeným povrchem  pro tvrdou podlahu i koberec.

Nosnost 120 kg. Záruka 3 roky.

HALIA SP

HALIA BP

HALIA MESH SP

HALIA MESH BP

HALIA - Židle s plným nebo prodyšným opěrákem (MESH), studená pěna

uvnitř sedáku,univerzální kolečka, ve verzi s podhlavníkem - výškově na-
stavitelný podhlavník, synchronní mechanismus se 4 polohami blokace,
nastavení síly protiváhy podle hmotnosti, výšk.stavitelné područky.

Nosnost 120kg. Záruka 3 roky.

2621 modrá 2625 šedá 2628 černá

F-83 modrá F-85 antracit F-82 šedá

Halia BP/Halia Mesh BP

Halia SP/Halia Mesh SP

6.637 Kč (8.031 Kč)

7.114 Kč (8.608 Kč)

Game šéf VIP (bez podhlavníku)

Game šéf VIP (s podhlavníkem)

6.551 Kč (7.927 Kč)

7.231 Kč (8.750 Kč)

Selene 8.434 Kč (10.205 Kč)

YORK SÍŤ - Moderní kancelářská židle s vysokým fixním síťovaným 
opěrákem vybaveným výškově stavitelnou bederní opěrkou a s 
čalouněním sedáku. Součástí židle podhlavník a područky.
 

YORK SÍŤ - Moderní kancelářská židle s vysokým opěrákem a bohatým
čalouněním sedáku i opěráku. Výškovou stavitelnost opěráku zajišťuje
systém UP-DOWN. Součástí židle podhlavník a područky.
 

Nosnost 130 kg. Záruka 2 roky.

Nosnost 130 kg. Záruka 3 roky.

EWE - Kancelářské křeslo s vysokým opěrákem, čalouněné područky, pětipo-

lohový houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy (multiblok 2770), 
aluminiová leštěná báze, kolečka s gumovou obručí, kůže odstín  černá, ostatní 
barvy kůže za příplatek.

EWE MTEWE
Kůže: 

černá  slon.kost      

hnědá krémová

   bílá    zelená

Ewe bondai/koženka

EWE černá kůže

EWE barevná kůže

EWE MT bondai/koženka

EWE MT černá kůže

EWE MT barevná kůže

9.218 Kč (11.154 Kč)

13.360 Kč (16.166 Kč)

14.422 Kč (17.451 Kč)

7.356 Kč (8.901 Kč)

11.497 Kč (13.911 Kč)

12.559 Kč (15.196 Kč)

York šéf 5.354 Kč (6.478 Kč)

York síť 5.221 Kč (6.317 Kč)

Nosnost 130 kg. Záruka 2 roky.
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KANCELÁŘSKÉ PROFI ŽIDLE

Židle jsou standardně dodávány v krabicích. 
Uvedené ceny jsou pouze orientační. Záruka 3-5 let.  

Nosnost 130 kg. Záruka 3 roky.

Nosnost 150 kg. Záruka 3 roky.

SIRIUS - Židle s prodyšným opěrákem, synchronní mechanismus, sedák a 

opěrák lze zafixovat ve třech polohách, komfortní ovládání výšky, hloubky a 
náklonu v jedné páce. Nastavení síly protiváhy dle hmotnosti, zabezpečení 
proti nečekanému zhoupnutí. Flexibilní ergonomická opěrka zad, výškově a 
úhlově nastavitelná hlavová opěrka, výškově, hloubkově a úhlově nastavitelné 
područky, univerzální kolečka. Potah Mesh - síťovina, nebo látka

Barvy: Mesh černá, látka černá 
(opěrák vždy síťovina nebo černá)

SIRIUS Q24 - Židle s prodyšným opěrákem,  určena pro , 

synchronní mechanismus, sedák a opěrák lze fixovat ve třech polohách. 
Komfortní ovládání výšky,  hloubky a náklonu v jedné páce. Náklon sedáku
lze nastavit samostatně. Výška a hloubka sedáku se nastaví na míru. 
Nastavení síly protiváhy dle hmotnosti, zabezpečení proti zhoupnutí. 
Bederní opěrka, nastavitelná hlavová opěrka. Podle potřeby lze nastavit výšku, 
rozteč, hloubku a úhel područek. Univerzální kolečka. 

24 hodinový provoz

Barva: síťovina černá. 

24 HODINOVÝ PROVOZ

JOO - Synchronní mechanismus s horizontálním posunem sedáku,

závislé naklápění sedáku a opěráku, nastavení síly protiváhy,
nastavení výšky opěráku, injektovaná pěna sedáku, pružná bederní opěrka, 
síťovaná stavitelná hlavová opěrka, područky PU 4D, síťovaný opěrák,
hliníkový leštěný kříž s univerzálními kolečky pr. 60mm
potahová látka Bondai

Nosnost 130 kg. Záruka 5 let.

DISPOS - Robustní pohodlné celočalouněné křeslo určené pro 

24-hodinový provoz, vybavené sklopnými područkami a výškově stavitelnou 
podpěrou hlavy, výškově stavitelný podpěra hlavy, sklopné područky, 
nylonový černý kříž, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách, 
nastavení síly protiváhy, potahová látka Bondai

Nosnost 200 kg. Záruka 5 let.

Dispos 12.550 Kč (15.186 Kč)

Joo síťovaný sedák

Joo čalouněný sedák

15.960 Kč (19.312 Kč)

17.758 Kč (21.487 Kč)

Sirius 16.925 Kč (20.479 Kč)

Sirius Q24 20.500 Kč (24.805 Kč)

Nosnost 130 kg. Záruka 5 let.

POFIT - Pracovní židle se síťovinou a podhlavníkem, plastový rám. Síťovina na 

sedáku a opěráku zvyšuje komfort a hygienu sezení, zabraňuje přehřívání 
dotykových partií těla, unikátní podpora beder s aplikací pro chytré telefony.
Dynamické boinické uvolnění tlaku páteře. Všesměrové a dvoukřídlé podpěry
pro zádové svaly. Součástí židle 5D opěrka hlavy a 3D loketní opěrka. Náklon
opěráku s aretací ve 4 polohách.  

DARK GREYWHITE

Pofit Dark Grey - tm. šedý rám + stříbrná síťovina

Pofit White - bílý rám + černá síťovina

17.768 Kč (21.499 Kč)

18.392 Kč (22.254 Kč)
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JEDNACÍ  ŽIDLE

TAURUS TR-N(G/CH) - Jednací čalouněná židle, sedák se spodním plastovým 

krytem, stohovatelná po 5ks, ocelový rám (profil ovál), lakovaní: černé (N), 
šedé (G) nebo chrom (CH).  Ceny v potazích D, nebo BN.

Nosnost 120 kg. Záruka 3 roky.

TRITON  - Čalouněná jednací židle s područkami, samonosná síťovina

na opěradle

TRINITY - čalouněná jednací židle bez područek, síťovaná záda,

čalouněný sedák, stohovatelnost 5 ks

Nosnost 130 kg. Záruka 2 roky.

Kostra šedá: barvy celočerná, černo-modrá, černo-vínová, černo-oranžová, 
celomodrá, celočervená, celoantracit.
Kostra černá: barvy černá, celomodrá, celoantracit, celočervená

WENDY - Stohovatelná konferenční židle s pevnou ocelovou kostrou. 

Možné varianty čalouněná nebo síťovaná.  

Nosnost 130 kg. Záruka 2 roky.

Nosnost 130 kg. Záruka 5 let.

Nosnost 120 kg. Záruka 3 roky.

SQUARE - Kvalitní konferenční stohovatelná židle vyvedená v moderním

designu s čalouněným sedákem i opěrákem v několik barvách. Krycí plasty
jsou černé nebo šedé.

AOKI- Moderní jednací židle včetně područek, volba rozsahu čalounění, 

ocelový rám chromovaný, stohovatelnost 5 kusů, český výrobek.

Nosnost 120 kg. Záruka 3 roky.

2160/S TC AOKI

2160 TC AOKI

Plastový korpus v odstínech: bílá, béžová, černá, červená, modrá, šedá, 
oranžová, zelená

Taurus TR-N/G

Taurus TR-N/G

Taurus TR-CH

Taurus TR-CH

BR-15 područky se sklopným stolkem

813 Kč (984 Kč)

944 Kč (1.142 Kč)

985 Kč (1.192 Kč)

1.115 Kč (1.349 Kč)

635 Kč (768 Kč)

potah D

potah BN

potah D

potah BN

Triton 1.774 Kč (2.147 Kč)

Trinity kostra černá

Trinity kostra chromovaná

1.322 Kč (1.600 Kč)

1.546 Kč (1.871 Kč)

Wendy čalouněná, kostra černá

Wendy čalouněná, kostra šedá (chrom)

Wendy síťovaná, kostra černá

Wendy síťovaná, kostra šedá (chrom)

1.817 Kč (2.199 Kč)

1.900 Kč (2.299 Kč)

2.072 Kč (2.507 Kč)

2.155 Kč (2.608 Kč)

Square čalouněný, černý krycí plast, kostra černá/šedá

Square čalouněný, černý krycí plast, kostra chromovaná

Square čalouněný, šedý krycí plast, kostra černá/šedá

Square čalouněný, šedý krycí plast, kostra chromovaná

Černé područky                                                                             

Šedé područky                                      

Čalouněná záda

2.774 Kč (3.357 Kč)

2.914 Kč (3.526 Kč)

2.974 Kč (3.599 Kč)

3.114 Kč (3.768 Kč)

396 Kč (479 Kč)

600 Kč (726 Kč)

350 Kč (424 Kč)

2160 TC AOKI, čalouněný sedák, potah BN

2160 TC AOKI, čalouněný sedák + opěrák, potah BN

2160 TC AOKI, čalouněný sedák + opěrák + korpus, BN

2160/S TC AOKI, čalouněný sedák, potah BN

2160/S TC AOKI, čalouněný sedák + opěrák, potah BN

2160/S TC AOKI, čalouněný sedák + opěrák + korpus, BN

3.517 Kč (4.256 Kč)

4.034 Kč (4.881 Kč)

5.070 Kč (6.135 Kč)

3.746 Kč (4.533 Kč)

4.263 Kč (5.158 Kč)

5.299 Kč (6.412 Kč)

Židle jsou standardně dodávány v krabicích. 

faktury@callisto96.cz tel.: 469 622 941 Škroupova 150 537 01 Chrudim

KONTAKT



Židle jsou standardně dodávány v demontu.
Uvedené ceny jsou pouze orientační. Záruka 2-3 roky.  

JEDNACÍ ŽIDLE - PLASTOVÉ 

Nosnost 130 kg. Záruka 3 roky.

ESET - Designová židle s poplastovanou kostrou a kovovou výztuhou, 
zajišťující vysokou nosnost židle a její stabilitu. Židli je možné použít 
v interiéru i exteriéru. 

Nosnost 120 kg. Záruka 3 roky.

DUKE - Plastová designová židle pro použití v interiéru i exteriéru v 
moderních barvách. Varianta s područkami nebo bez područek.

Barvy: bílá, červená, hnědá, ledově modrá, oranžová, písková, zelená, žlutá

Barvy: bílá, červená, modrá, černá, oranžová, hnědá, zelená, hnědá, béžová

Nostnost Helene Piccola 80 kg. Záruka 2 roky.

HELENE  - Stabilní stohovatelná plastová židlička v několik barvách. Určená

jak do domácího prostředí, tak do mateřských škol. K dispozici v různých
výškách sedu. 
Helene Piccola - 26 cm, 30 cm, 34 cm
Helene Media - 38 cm, 42 cm, 46 cm (výška sezení pro dospělé)

Nostnost Helene Media 110 kg. Záruka 2 roky.

žlutá červená tm.modrá tm.zelená lososová sv. zelená sv. modrá

Barvy plastů - HELENE Media:

Barvy plastů - HELENE Piccola:

SPIKER - Plastová perforovaná designová židle pro použití v interiéru
i exteriéru. Na výběr v mnoha moderních barvách. Stohovatelnost až 
do 6 kusů. Možnost volby židle s područkami.  

Nosnost 130 kg. Záruka 5 let.

Helene Piccola 831 Kč (1.006 Kč)

Helene Media 984 Kč (1.191 Kč)

Duke (bez područek)

Duke (s područkami)

1.785 Kč (2.160 Kč)

2.000 Kč (2.420 Kč)

Eset (bez područek) 

Eset (s područkami)

1.870 Kč (2.263 Kč)

2.045 Kč (2.475 Kč)

Spiker

Spiker s područkami

2.015 Kč (2.438 Kč)

2.260 Kč (2.735 Kč)

SQUARE - Kvalitní konferenční stohovatelná židle v moderním designu
s plastovým sedákem i opěrákem v několika barvách. Krycí plasty jsou
černé nebo šedá.  

Nosnost 130 kg. Záruka 5 let.
Barvy plastů: béžová, černá, červená, modrá, oranžová, šedá, zelená, žlutá

Square plastová, kostra černá/šedá

Square plastová, kostra chromovaná

Černé područky                                                                             

Šedé područky                                      

2.182 Kč (2.640 Kč)

2.322 Kč (2.810 Kč)

396 Kč (479 Kč)

600 Kč (726 Kč)
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Záruka 2-3 roky.  

ŠKOLNÍ ŽIDLE 

Židle PINNA
 
Posaďte děti ve vaší škole na židli, která je vrcholem ve vývoji žákovského sedacího nábytku. Pinna splňuje nejvyšší nároky na zdravé sezení dětí a moderní přístupy
k výuce. Šálový sedák se vzduchovým polštářem i opěrák poskytují dětem příjemné a ergonomické sezení a fungují jako prevence funkčních poruch 
pohybového aparátu.

- ergonomicky tvarovaný sedák a opěrák, sedák se vzduchovým polštářem  
  pro pohodlné sezení
- v nabídce v 3 variantách - pevná, výškově nastavitelná a pojízdná
- pevná konstrukce, ale přesto jednoduchá manipulace
- hygienický a omyvatelný materiál
- šetrná k životnímu prostředí – vyrobená z recyklovatelných plastů
- škála 7 moderních barev
- aktuální barvy: žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá, šedá, černá

Dodáváme 
ve 3 
variantách

1) pevná
na čtyřech
nohách

  2) pevná
      pružná

  3) výškově
stavitelná 
na kolečkách 
nebo kluzácích

College - Studentská židle na kolečkách s otočným stolkem a otočným stolkem
a úložným prostorem umožňují rychlou variabilitu rozmístění. Sedák na 
otočném čepu. Stolek otočný kolem osy židle, deska stolu otočená v ose 
uložení. Široká plastová základna s úložným prostorem. 

Nosnost 120 kg. .Záruka 3 roky
Barevné provedení skořepiny sedáku: modrá RAL 5014, červená 527, 
šedá P WARM GREY 6C, zelená P556C, žlutá LEMON RAL 1012, 
oranžová P150U.

KALI - Plastová jídelní židle má jednoduchý, ale zároveň elegantní design.

Židle má pevnou svařovanou konstrukci a mnoho barevných variant plastu.

Nosnost 100 kg. Záruka 2 roky.

Záruka 2 roky.

žlutá oranžová červená

světle modrá jasně zelená modrá

Školní židle Pinna 1. a 2. varianta (různé barvy)

Školní židle Pinna na kolečkách/kluzácích (různé barvy) 

1.950 Kč (2.360 Kč)

3.199 Kč (3.871 Kč)

College 6.177 Kč (7.474 Kč)

Kali 1.395 Kč (1.688 Kč)

TINA/NELA - Jídelní židle z lakované bukové překližky. Plastové kluzáky na 
ochranu podlahy. Povrchová úprava chrom nebo hliník.

Nosnost 100 kg. .Záruka 2 roky

barva sedáku: buk nebo třešeň
barva kovu: šedá nebo chrom

Tina/Nela, podnoží hliník 

Tina/Nela, podnoží chrom 

1.398 Kč (1.692 Kč)

1.398 Kč (1.692 Kč)
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Záruka 2-3 roky.  

Nosnost 120 kg. Záruka 5 let.

RUBICO - Modulární systém navržený pro relaxační zóny. Celočalouněné
moduly s kluzáky 0 - 10 mm. Pevná dřevěná konstrukce s expendovanou 
polyuretanovou výplní. Výška sedáku 40 cm.   
                                                .

Nosnost 120 kg - Mark 1místný.
Nosnost 240 kg - Mark 2místný.
Záruka 5 let.

MARK - Čalouněné konferenční sezení. Možnost jednosedáku nebo
dvojsedáku.  Tloušťka pěny sedáku 8 cm. Plastové podlahové kluzáky. 

Rubico 100 - jednomístné křeslo

Rubico 102 - dvoumístné křeslo

Rubico 45 - trojúhelníkový segment

Rubico 90 - trojúhelníkový segment

Rubico Square - obdélníkový segment

5.205 Kč (6.298 Kč)

10.337 Kč (12.508 Kč)

4.478 Kč (5.418 Kč)

4.478 Kč (5.418 Kč)

4.478 Kč (5.418 Kč)

Mark 1místný - potah BN

Mark 2místný - potah BN

10.924 Kč (13.218 Kč)

15.134 Kč (18.312 Kč)

KANCELÁŘSKÉ SEZENÍ - SOFA

Rubico 100

Rubico 102

Rubico 45

Rubico 90 Rubico Square

Nosnost 120 kg jednosedák / 200 kg dvojsedák. Záruka 2 roky.

KELLY - Elegantní celočalouněné konferenční křeslo, které se standardně 

dodává s plastovými kolečky, volitelně možnost dodat s kluzáky. Při očalounění
zdravotnickou koženkou je vzhledem ke snadnému hygienickému udržování
výrobek vhodný pro použití ve zdravotnických zařízeních. 

Kelly 1místný - potah BN

Kelly 1místný - potah Koženka

Kelly 2místný - potah BN                     

Kelly 2místný - potah Koženka                           

4.349 Kč (5.262 Kč)

5.009 Kč (6.061 Kč)

8.070 Kč (9.765 Kč)

9.060 Kč (10.963 Kč)

Nosnost 120 kg/1 místo.
Záruka 3 roky.

SOPRANO - Elegantní celočalouněné konferenční sofa. Velmi odolná dřevěná

konstrukce. Kvalitní polyuretanová pěna; nožičky z masivního buku (dezén
ořech) nebo za příplatek nohy z kartáčované nerez oceli.

Soprano 1místný - potah BN

Soprano 2místný - potah BN

Soprano 3místný - potah BN                    

Soprano příplatek za nerezové nožičky                         

9.515 Kč (11.513 Kč)

12.953 Kč (15.673 Kč)

14.691 Kč (17.776 Kč)

1.131 Kč (1.369 Kč)

faktury@callisto96.cz tel.: 469 622 941 Škroupova 150 537 01 Chrudim

KONTAKT



KANCELÁŘSKÉ SEZENÍ - SOFA

Nosnost 120 kg. Záruka 2 roky.

WAVE - Sedací pytel s vysokou variabilitou, dvojitý uzávěr, díky kterému je 

možné sypký polystyren odebírat či doplňovat, a přizpůsobit tak pytel 
potřebám uživatele.  Potah NK-omyvatelný. Rozměr: 180x140x30cm                       .

Potah NK - omyvatelný 100% polyester, z rubové strany nánosovaná PVC

s vodoodpudivou úpravou. Otěruvzdornost 100.000 cyklů                                            

NK01   NK02   NK03   NK06   NK07    NK08   NK19  NK20   NK59   NK63   NK64

BLESS - Sedací pytel ve tvaru hrušky, dvojitý uzávěr, díky kterému je možné  

polystyren odebírat či doplňovat. Potah NK-omyvatelný 
pear: 65x65x70   pear big: 110x110x120cm                      .

Nosnost 120 kg. Záruka 2 roky.

Potah NK - omyvatelný 100% polyester, z rubové strany nánosovaná PVC

s vodoodpudivou úpravou. Otěruvzdornost 100.000 cyklů                                            

NK01   NK02   NK03   NK06   NK07    NK08   NK19  NK20   NK59   NK63   NK64

Nosnost 120 kg. Záruka 5 let.

WIND CROSS - Otočné celočalouněné křesílko na čtyřramenné aluminiové 

bázi, plynový píst, překližková vnitřní struktura vypěněná studenou pěnou. 

Nk01   NK02   NK03   NK06   NK07    NK08   NK19  NK20   NK59   NK63   NK64

Nosnost 120 kg. Záruka 5 let.

Wave 2.074 Kč (2.510 Kč)

Bless

Bless BIG

1.224 Kč (1.481 Kč)

3.259 Kč (3.943 Kč)

Wind cross 

Wind cross

7.128 Kč (8.625 Kč)

7.297 Kč (8.829 Kč)

Záruka 2 roky.

KUBO - Čalouněná molitanová taburetka ve tvaru kostky. 
                                                .

Potah NK - omyvatelný 100% polyester, z rubové strany nánosovaná PVC

s vodoodpudivou úpravou. Otěruvzdornost 100.000 cyklů                                            

Kubo 1.466 Kč (1.774 Kč)

WIND STYLE - Otočné celočalouněné křesílko na čtyřramenné chromované

bázi z oceli, otočný čep a překližková vnitřní struktura vypěněná studenou
pěnou.   

Wind style 

Wind style

8.218 Kč (9.944 Kč)

8.388 Kč (10.150 Kč)

potah T

potah IR

potah T

potah IR

SOFT SLED - Celočalouněné relaxační křeslo s podhlavníkem. Určené pro 

vstupní prostory a odpočinkové zóny. Ocelový chromovaný rám, čaloun ze PU
pěny s vysokou životností. 

Soft Sled 

Soft Sled

7.420 Kč (8.978 Kč)

7.589 Kč (9.183 Kč)

SOFT SLED PDH - Celočalouněné relaxační křeslo s podhlavníkem. Určené 

pro vstupní prostory a odpočinkové zóny. Ocelový chromovaný rám, čaloun
 ze PU pěny s vysokou životností. 

Soft Sled PDH

Soft Sled PDH

7.864 Kč (9.515 Kč)

8.033 Kč (9.720 Kč)

potah T

potah IR

potah T

potah IR

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Záruka 2-3 roky.  
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Záruka 2 roky.  

SEZENÍ

Nosnost 150 kg. Záruka 2 roky.

SEZENÍ - Sedací taburety jsou vyrobeny z pevného a lehkého extrudovaného
a sendvičového materiálu potaženého vrstvou PUR pěny. Nohy jsou kovové
s umělohmotnou zátkou. Látka z kortexinu je silně odolná proti znečištění. 
Výška sezení je 37 cm.                                              .

Sezení čtverec - 53 x 53 x 37 cm

Sezení trojúhelník - 53 x 46 x 37 cm

Sezení šestiúhelník - 106 x 92 x 37 cm

Sezení lichoběžník - 106 x 53 x 37 cm

Sezení obdélník - 106 x 46 x 37 cm

2.562 Kč (3.100 Kč)

2.165 Kč (2.620 Kč)

5.436 Kč (6.578 Kč)

3.538 Kč (4.281 Kč)

3.698 Kč (4.475 Kč)

Čtverec

Šestiúhelník

Trojúhelník

Lichoběžník Obdélník

Nosnost čtverec a trojúhelník 200 kg.
Nosnost lichoběžník a obdélník 250 kg.

 Záruka 2 roky.
 Záruka 2 roky.

SEZENÍ - Sedací taburety jsou vyrobeny z pevného a lehkého extrudovaného
a sendvičového materiálu potaženého vrstvou PUR pěny. Nohy jsou kovové
s umělohmotnou zátkou. Látka z kortexinu je silně odolná proti znečištění. 
Výška sezení je 37 cm.                                              .

Sezení velký čtverec - 106 x 106 x 37 cm

Sezení velký lichoběžník - 206 x 92 x 37 cm

Sezení velký obdélník - 206 x 106 x 37 cm

Sezení velký trojúhelník - 106 x 92 x 37 cm

4.482 Kč (5.423 Kč)

7.796 Kč (9.433 Kč)

8.074 Kč (9.770 Kč)

4.114 Kč (4.978 Kč)

Velký čtverec

Velký lichoběžník Velký obdélník Velký trojúhelník

Potah kortexin - omyvatelný                                           

žlutá oranžová červená modrá zelená tmavě modrá fialová růžová hnědá
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Nosnost 120 kg. Záruka 2 roky.

CREATIVE - Moderní taburetové sezení vhodné do mateřských škol, 
předškolních a komunitních zařízení. Sezení Creative nabízí možnost tvorby
nejrůznějších sestav z 8 základních tvarů - jednoduché propojování díky 
zkosení a plynulým přechodům. Výška sezení 40 cm.                                            .

Creative 1

Creative 2 

Creative 3 

Creative 4 

Creative 5 

Creative 6 

Creative 7 

Creative 8 

3.305 Kč (3.999 Kč)

3.090 Kč (3.739 Kč)

4.870 Kč (5.893 Kč)

2.715 Kč (3.285 Kč)

3.610 Kč (4.368 Kč)

1.565 Kč (1.894 Kč)

3.070 Kč (3.715 Kč)

2.465 Kč (2.983 Kč)

Creative 1 Creative 2

Creative 3

Creative 4 Creative 5

Creative 6
Creative 7 Creative 8

SEZENÍ

STEVE - Moderní dvousedák geometrického tvaru s vysokými nožičkami

a čalouněním sedací části. Sedačka je určena do konferenčních prostor, díky 
svým kompaktním rozměrům se vejde i do užších čekáren zdravotnických 
zařízení. Tloušťka pěny sedáku 8 cm. Kovová podnož v barvě dle výběru. 
Celková šíře sedáku 118 cm. 

Steve 14.035 Kč (16.982 Kč)potah Koženka

Nosnost 240 kg.

Barvy podnoží:

Potah vhodný k použití ve zdravotnických zařízení.  

Záruka 5 let.

bílá černášedá

potah BN

potah BN

potah BN

potah BN

potah BN

potah BN

potah BN

potah BN

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Záruka 2-5 let.  
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IMPERIA MULTISEDÁK DŘEVĚNÝ - Multisedák ve variantě od 2 do 5 míst

v dřevěném provedení.  Sedák i opěrák jsou vyrobeny z tvarované mořené 
překližky. Barevné provedení traverzy černá nebo šedá barva.    

Nosnost 240/360/480/600 kg. Záruka 2 roky.

Imeria multisedák dřevěný 2-sedák

Imeria multisedák dřevěný 3-sedák

Imeria multisedák dřevěný 4-sedák

Imeria multisedák dřevěný 5-sedák

5.542 Kč (6.706 Kč)

7.836 Kč (9.482 Kč)

10.130 Kč (12.257 Kč)

12.423 Kč (15.032 Kč)

Imeria multisedák plastový 2-sedák

Imeria multisedák plastový 3-sedák

Imeria multisedák plastový 4-sedák

Imeria multisedák plastový 5-sedák

4.720 Kč (5.711 Kč)

6.563 Kč (7.941 Kč)

8.408 Kč (10.174 Kč)

10.250 Kč (12.403 Kč)

Nosnost 240/360/480/600 kg. Záruka 2 roky.

IMPERIA MULTISEDÁK PLASTOVÝ - Multisedák ve variantě od 2 do 5 míst

v plastovém provedení v mnoha moderních barvách. 

Nosnost 240/360/480/600 kg. Záruka 2 roky.

Imeria multisedák čalouněný 2-sedák

Imeria multisedák čalouněný 3-sedák

Imeria multisedák čalouněný 4-sedák

Imeria multisedák čalouněný 5-sedák

4.748 Kč (5.745 Kč)

6.645 Kč (8.041 Kč)

8.542 Kč (10.336 Kč)

10.438 Kč (12.630 Kč)

IMPERIA MULTISEDÁK ČALOUNĚNÝ - Multisedák k sezení v čalouněném

provedení ve variantách od 2 do 5 míst. Při očalounění sedáku a opěráku
zdravotnickou koženkou je vzhledem ke snadnému udržování v čistotě 
produktu vhodný pro umístění do zdravotnických zařízení. 

MIA MULTISEDÁK DŘEVĚNÝ - Multisedáky vhodné i do užších prostor, 

dvě až pět míst na sezení v provedení s dřevěným sedákem i opěrákem.
Barevné provedení traverzy černá nebo šedá.     

Nosnost 260/390/520/650 kg. Záruka 2 roky.

Mia multisedák dřevěný 2-sedák

Mia multisedák dřevěný 3-sedák

Mia multisedák dřevěný 4-sedák

Mia multisedák dřevěný 5-sedák

11.934 Kč (14.440 Kč)

17.011 Kč (20.583 Kč)

21.413 Kč (25.910 Kč)

25.812 Kč (31.233 Kč)

Mia multisedák plastový 2-sedák

Mia multisedák plastový 3-sedák

Mia multisedák plastový 4-sedák

Mia multisedák plastový 5-sedák

9.964 Kč (12.056 Kč)

14.056 Kč (17.008 Kč)

17.473 Kč (21.142 Kč)

20.887 Kč (25.273 Kč)

Nosnost 260/390/520/650 kg. Záruka 2 roky.

MIA MULTISEDÁK PLASTOVÝ - Multisedáky vhodné i do užších prostor, 

dvě až pět míst na sezení v provedení s plastovým sedákem i opěrákem.
Barevné provedení traverzy černá nebo šedá.     

Nosnost 260/390/520/650 kg. Záruka 2 roky.

Mia multisedák čalouněný sedák 2-sedák

Mia multisedák čalouněný sedák 3-sedák

Mia multisedák čalouněný sedák 4-sedák

Mia multisedák čalouněný sedák 5-sedák

Příplatek za čalouněný záda /1 místo

10.185 Kč (12.324 Kč)

14.388 Kč (17.410 Kč)

17.915 Kč (21.677 Kč)

21.439 Kč (25.941 Kč)

178 Kč (215 Kč)

MIA MULTISEDÁK ČALOUNĚNÝ - Multisedáky vhodné i do užších prostor, 

dvě až pět míst na sezení v provedení s čalouněným sedákem.
Barevné provedení traverzy černá nebo šedá.     

potah Bondai

potah Bondai

potah Bondai

potah Bondai

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Záruka 2 roky.
Platnost cen od 1.5.2022  

SKLOPNÉ SEZENÍ
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