NEJPRODÁVANĚJŠÍ ŽIDLE

Kancelářské židle
Židle jsou standardně dodávány v krabicích.
V cenách není započítána doprava a případná montáž.

Calypso XL SP1

CALYPSO - židle s prodyšným opěrákem, synchronní mechanismus lze zafixovat 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

celočerná

černo-šedá

černo-modrá
černo-červená

černá-antracit

CALYPSO

3.422 Kč (4.141 Kč)

CALYPSO XL BP
CALYPSO XL SP4
CALYPSO XL SP1

3.684 Kč (4.458 Kč)
3.980 Kč (4.816 Kč)
4.136 Kč (5.005 Kč)

Barvy: modrá, červená, šedá, antracit, černá
Nosnost 120 kg. Záruka 3 roky.

THEMIS - synchronní mechanismus se 4 polohami blokace,
nastavení výšky sedáku, studená pěna uvnitř sedáku a samonosná síťovina
na opěráku, flexibilní bederní opěrka, výškově stavitelná hlavová opěrka s
možností náklonu, výškově stavitelné područky s měkčenou horní plochou
automatické nastavení síly protiváhy podle hmotnosti uživatele
univerzální kolečka pro tvrdou podlahu i koberec
THEMIS BP (bez podhavníku)
THEMIS SP (s podhavníkem)

4.225 Kč (5.112 Kč)
4.493 Kč (5.437 Kč)

THEMIS meeting - svařovaná kovová konstrukce, černá barva kostry
područky jsou součástí židle, studená pěna uvnitř sedáku
samonosná síťovina na opěráku, flexibilní bederní opěrka
Themis meeting
3.085 Kč (3.733 Kč)
Nosnost 120 kg. Záruka 3 roky.
Barvy: černá, modrá, červená, zelená

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

7.095 Kč (8.585 Kč)

Nosnost 130 kg. Záruka 3 roky.
Barvy: černá, modrá, vínová, oranžová

ZDRAVOTNÍ ŽIDLE

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.
SITNES 45

7.430 Kč (8.990 Kč)

Nosnost 140 kg. Záruka 2 roky.

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

Platnost cen od 23.04.2021
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%, v závorce s DPH. Záruka 2-3 roky. Změna cen vyhrazena.
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KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE A MANAŽERSKÁ ŘADA
METIS - čalouněná pojezdová jednací židle, horizontální stohovatelnost,
potah síťovina, barvy: černá, červená, antaracit, modrá
METIS

1.695 Kč (2.051 Kč)

Nosnost 120kg. Záruka 3 roky.
Barvy: černá, červená, antracit, modrá

FRENCH - židle s fixním síťovaným opěrákem, základní mechanika,
bederní opěrka,ocelová chromovaná báze, pevné područky, kolečka
barva opěráku a sedáku černá, šedá.
French

1.419 Kč (1.717 Kč)

Nosnost 120 kg. Záruka 2 roky.

FRENCH PLUS - židle s fixním síťovaným opěrákem, synchro mechanika,
bederní opěrka, ocelová chromovaná báze, stavitelné područky s PU topem,
kolečka,barva opěráku a sedáku černá.
French plus

2.189 Kč (2.649 Kč)

Nosnost 120 kg. Záruka 2 roky.

MIAMI PLUS - kancelářské křeslo s vysokým opěrákem, čalounění z eko-kůže,
houpacím mechanismem s aretací a nastavitelnou silou protiváhy,
ocelové područky s čalounem a ocelovou bází.
MIAMI PLUS, nízký opěrák
MIAMI PLUS, vysoký opěrák

2.099 Kč (2.540 Kč)
2.655 Kč (3.213 Kč)

Nosnost 130 kg. Záruka 2 roky.

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.
Novello

2.425 Kč (2.934 Kč)

Novello white

2.529 Kč (3.060 Kč)

Nosnost 120 kg. Záruka 2 roky.
Novello - černá síť/černá látka, šedá síť/šedá látka
Novello white - černá síť/černá látka, šedá síť/šedá látka, zelená síť/zelená látka

PYTHON - moderní bohatě čalouněná kancelářská židle s vysokým
koženkovým opěrákem s integrovaným podhlavníkem. Pevné područky jsou
opatřeny koženkovým topem a sedák i opěrák mají výrazné geometrické
prošití a jemnou perforaci.
Nosnost 120 kg. Záruka 2 roky.
PYTHON

3.115 Kč (3.769 Kč)

Barva: černá
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%, v závorce s DPH. Záruka 2-3 roky. Změna cen vyhrazena.
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KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE A MANAŽERSKÁ ŘADA
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
WINNER

3.496 Kč (4.230 Kč)

Nosnost 120 kg. Záruka 2 roky.

HALIA - židle s plným nebo prodyšným opěrákem (MESH), studená pěna
uvnitř sedáku,univerzální kolečka, ve verzi s podhlavníkem - výškově nastavitelný podhlavník, synchronní mechanismus se 4 polohami blokace,
nastavení síly protiváhy podle hmotnosti, výšk.stavitelné područky.

HALIA BP

HALIA SP

HALIA MESH BP

HALIA BP / HALIA MESH BP

5.346 Kč (6.489 Kč)

HALIA SP / HALIA MESH SP

5.757 Kč (6.966 Kč)

Nosnost 120kg. Záruka 3 roky.
Barvy: modrá, šedá nebo černá

HALIA MESH SP

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.
GAME ŠÉF VIP (bez podhlavníku)

5.300 Kč (6.413 Kč)

GAME ŠÉF VIP (s podhlavníkem)

5.740 Kč (6.945 Kč)

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
SELENE

7.300 Kč (8.833 Kč)

Nosnost 120 kg. Záruka 3 roky.
Barvy: modrá, šedá, antracit

MERENS SP
MERENS BP
MERENS MEETING

MERENS - židle s prodyšným opěrákem, synchronní mechanismus, kterým se
mění poloha sedáku a opěráku zároveň, sedák a opěrák lze fixovat bez omezení, výškové nastavení, náklon a hloubka sedáku, komfortní nastavení síly protiváhy podle hmotnosti, zabezpečení opěráku proti zhoupnutí, výškově a úhlově
stavitelná opěrka, stavitelná bederní podpěra, univerzální měkčená kolečka.
MERENS BP

7.934 Kč (9.600 Kč)

MERENS SP
MERENS MEETING

8.523 Kč (10.313 Kč)
4.309 Kč (5.214 Kč)

Nosnost 120 kg . Záruka 3 let.
Barvy: černá, vínová, zelená, modrá

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%, v závorce s DPH. Záruka 2-3 roky. Změna cen vyhrazena.
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KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE PROFI
ORGA

ORGA MT

Kůže:
černá slon.kost

hnědá krémová

bílá

zelená

ORGA - Kancelářské křeslo s vysokým opěrákem, čalouněné područky, pětipolohový houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy (multiblok 2770),
aluminiová leštěná báze, kolečka s gumovou obručí, kůže odstín černá, ostatní
barvy kůže za příplatek.
9.033 Kč (10.930 Kč)
9.952 Kč (12.042 Kč)
7.919 Kč (9.582 Kč)
5.830 Kč (7.054 Kč)
6.749 Kč (8.166Kč)
4.716 Kč (5.706 Kč)

ORGA černá kůže
ORGA barevná kůže
ORGA BN, Koženka
ORGA MT černá kůže
ORGA MT barevná kůže
ORGA MT BN, Koženka
Nosnost 130 kg. Záruka 3 roky.

24 HODINOVÝ PROVOZ

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
DISPOS

9.900 Kč (11.979 Kč)

Nosnost 16 0kg. Záruka 5 let.

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
JOO čalouněný sedák
JOO síťovaný sedák

15.068 Kč (18.232 Kč)
13.300 Kč (16.093 Kč)

Nosnost 130 kg. Záruka 5 let.

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
SIRIUS

14.504 Kč (17.550 Kč)

Nosnost 130 kg. Záruka 3 roky.
Barvy: Mesh černá, látka černá
(opěrák vždy síťovina měď nebo černá)

24 HODINOVÝ PROVOZ

SIRIUS Q24 - židle s prodyšným opěrákem, určena pro 24 hodinový provoz,
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. Barva: síťovina černá.
SIRIUS Q24

18.403 Kč (22.268 Kč)

Nosnost 150 kg. Záruka 3 roky.

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%, v závorce s DPH. Záruka 2-3 roky. Změna cen vyhrazena.
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JEDNACÍ ŽIDLE
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.
TR-N/G potah D
TR-N/G potah BN
TR-CH potah D
TR-CH potah BN
BR-15 područky se sklopným stolkem

637 Kč (771 Kč)
750 Kč (908 Kč)
795 Kč (962 Kč)
907 Kč (1.098 Kč)
499 Kč (604 Kč)

Nosnost 120kg. Záruka 2 roky.

ISTRY - čalouněná jednací židle, černý ocelový rám s profilem 30x15mm,
černý plast opěradla, stohovatelnost po 3ks, ceny v potazích D, BN.
ISTRY potah D
ISTRY potah BN

654 Kč (791 Kč)
767 Kč (928 Kč)

Nosnost 130kg. Záruka 3 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)
Helene Piccola
Helene Media

686 Kč (830 Kč)
812 Kč (983 Kč)

Nostnost Helene Piccola 80 kg. Záruka 2 roky.
Barvy: červená, lososová, tm. modrá, sv. modrá, sv. zelená, tm. zelená, žlutá

Nostnost Helene Media 110 kg. Záruka 2 roky.
Barvy: červená, tm. modrá, šedá, tm. zelená, žlutá

TRITON - čalouněná jednací židle s područkami, samonosná síťovina
na opěradle
TRITON

1.398 Kč (1.692 Kč)

Nosnost 120kg. Záruka 3 roky.
Kostra šedá: barvy celočerná, černo-modrá, černo-vínová, černo-oranžová,
celomodrá, celočervená, celoantracit.
Kostra černá: barvy černá, celomodrá, celoantracit, celočervená

TRINITY - čalouněná jednací židle bez područek, síťovaná záda,
čalouněný sedák, stohovatelnost 5 ks
TRINITY chrom kostra
TRINITY černá kostra
Nosnost 140kg. Záruka 2 roky.

1.197 Kč (1.448 Kč)
1.052 Kč (1.273 Kč)

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%, v závorce s DPH. Záruka 2-3 roky. Změna cen vyhrazena.
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JEDNACÍ ŽIDLE
DUKE - plastová designová židle pro použití v interiéru i exteriéru v
moderních barvách. Varianta s područkami nebo bez područek.
DUKE (bez područek)
DUKE (s područkami)

1.350 Kč (1.634 Kč)
1.518 Kč (1.837 Kč)

Nosnost 120kg. Záruka 3 roky.
Barvy: bílá, červená, hnědá, ledově modrá, oranžová, písková, zelená, žlutá

WENDY - stohovatelná konferenční židle s pevnou ocelovou kostrou.
Možné varianty čalouněná nebo síťovaná.
WENDY ČALOUNĚNÁ, kostra černá
WENDY ČALOUNĚNÁ, kostra šedá (chrom)
WENDY SÍŤOVANÁ, kostra černá
WENDY SÍŤOVANÁ, kostra šedá (chrom)

1.316 Kč (1.592 Kč)
1.399 Kč (1.693 Kč)
1.500 Kč (1.815 Kč)
1.583 Kč (1.915 Kč)

Nosnost 130 kg. Záruka 2 roky.

ESET - designová židle poplastovanou kostrou s kovovou výztuhou,
zajišťující vysokou nosnost židle a její stabilitu. Židli je možné použít
v interiéru i exteriéru.
ESET (bez područek)
ESET (s područkami)

1.519 Kč (1.838 Kč)
1.662 Kč (2.011 Kč)

Nosnost 130 kg. Záruka 3 roky.
Barvy: bílá, červená, modrá, černá, oranžová, hnědá, zelená, hnědá,

SQUARE - kvalitní konferenční stohovatelná židle vyvedená v moderním
designu s čalouněným sedákem i opěrákem v několik barvách. Krycí plasty
jsou černé nebo šedé. Možná varianta square plastová. Bez područek.
SQUARE čalouněný, černý krycí plast
SQUARE čalouněný, šedý krycí plast
SQUARE plastový
Černé područky
Šedé područky
Čalouněná záda (pouze square čalouněný)

2.058 Kč (2.490 Kč)
2.252 Kč (2.725 Kč)
1.496 Kč (1.810 Kč)
325 Kč (393 Kč)
506 Kč (612 Kč)
350 Kč (424 Kč)

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

STAKKI - trojnohá plastová židle je unikátní, univerzální sedací nábytek
pro všechny typy interiérů - školy, univerzity, školicí místnosti, jednací
místnosti, knihovny, kavárny. Židle má tři nohy, trojúhelníkový tvar,
minimalistický design a je vyrobená z jednoho kusu.
STAKKI

2.590 Kč (3.134 Kč)

Záruka 2 roky.
Barvy: tmavě modrá, černošedá, červená, světle zelená

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%, v závorce s DPH. Záruka 2-3 roky. Změna cen vyhrazena.
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KANCELÁŘSKÉ SEZENÍ - SOFA:
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.
3.160 Kč (3.824 Kč)
3.880 Kč (7.699 Kč)
5.870 Kč (7.103 Kč)
6.950 Kč (8.410 Kč)

KELLY 1místný - potah BN
KELLY 1místný - potah Koženka
KELLY 2místný - potah BN
KELLY 2místný - potah Koženka

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

ATHENA - Stylové celočalouněné konferenční sezení v hranatých liniích.
Tloušťka pěny sedáku 7 cm. Plastové podlahové kluzáky.
.
3.547 Kč (4.292 Kč)
4.411 Kč (5.337 Kč)
6.698 Kč (8.105 Kč)
7.994 Kč (9.673 Kč)

ATHENA 1místný - potah BN
ATHENA 1místný - potah Koženka
ATHENA 2místný - potah BN
ATHENA 2místný - potah Koženka

Nosnost 120 kg jednosedák / 240 kg dvojsedák. Záruka 2 roky.

KUBO - čalouněná molitanová taburetka ve tvaru kostky.
.
KUBO NK

1.270 Kč (1.537 Kč)

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

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
WAVE

1.796 Kč (2.173 Kč)

Nosnost 120kg. 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

BLESS - sedací pytel ve tvaru hrušky, dvojitý uzávěr, díky kterému je možné
polystyren odebírat či doplňovat. Potah NK-omyvatelný
pear: 65x65x70 pear big: 110x110x120cm
.
BLESS / BLESS BIG

1.060 Kč (1.283 Kč) / 2.822 Kč (3.415 Kč)

Nosnost 120kg. 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
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%, v závorce s DPH. Záruka 2-3 roky. Změna cen vyhrazena.
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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. Nově vyvinutý 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
- stohovatelná až do výšky 14 židlí
- škála 7 moderních barev
školní židle PINNA 1. a 2. varianta (různé barvy)
školní židle PINNA na kolečkách/kluzácích (různé barvy)

1.600 Kč (1.936 Kč)
2.685 Kč (3.249 Kč)

Záruka 2 roky.

Dodáváme
ve 3
variantách

1/ pevná
na čtyřech
nohách

3/ výškově
stavitelná
na kolečkách
nebo kluzácích

2/ pevná
pružná

GALA - studentská židle na kolečkách nebo kluzácích
studentská otočná židle na kolečkách nebo v dodání s kluzáky, plynový píst
chromovaná ocelová báze,černá skořepina.
GALA kolečka
GALA kluzáky

1.390 Kč (1.682 Kč)
1.390 Kč (1.682 Kč)

Nosnost 130 kg, záruka 2 roky

JÍDELNY:
JÍDELNÍ ŽIDLE - stohovatelná jídelní židle z bukové překližky.
Plastové kluzáky na ochranu podlahy.
TINA

1.146 Kč (1.387 Kč)

Nosnost 100 kg. Záruka 2 roky.
barva sedáku: třešeň nebo buk
barva kovu: šedá nebo chrom

KALA - stohovatelná jídelní židle s plastovým sedákem, různé barvy.
KALA

1.129 Kč (1.366 Kč)

Nosnost 100kg. Záruka 2 roky.
žlutá

oranžová

červená

světle modrá

jasně zelená

modrá

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%, v závorce s DPH. Záruka 2-3 roky. Změna cen vyhrazena.
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