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WARRANTY
5 YRS 
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ERGO LINE
Manažerské křeslo 2488 je reprezentativní a velmi pohodlné. Záměrně vysoké a pohodlné 
čalounění s nastavitelným vzduchovým vakem v bederní části zajišťuje maximální pohodlí 
i při dlouhodobém sezení.

The manager‘s armchair 2488 is representative and very comfortable. Deliberately high 
and comfortable upholstery with adjustable lumbar air bag ensures maximum comfort 
even during long sitting periods.

komfortní opěrka hlavy
comfortable headrest

pevné nebo nastavitelné područky
fixed or adjustable arms

bederní opora se vzduchovým vakem
lumbar support with air back

boční nastavení tuhosti houpání
side adjust of rocking press

synchronní zátěžová mechanika
synchronized strong mechanism

nastavení hloubky sezení
seat depth adjustable

2488 C RC AVca, 81 180

2488 P A, 81 180

2488 C RC AVca, 81 021

2488 P A, 81 021

vzduchová pumpa s ventilem 
pro ovládání vzduchového vaku
air pump and valve for air bag 
adjusting
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WARRANTY
3-5 YRS 

myCRONOS
Vysoce nadstandardní křeslo pro dispečerská pracoviště a další NON-STOP provozy. 
Robustní konstrukce, jednotlivé komponenty testovány na vysokou zátěž.

High-standard armchair for controllers workplaces and other NON-STOP operations.  
Robust construction, individual components tested for high load.

nastavitelná opěrka hlavy
adjustable headrest

pevné nebo nastavitelné područky
fixed or adjustable arms

boční nastavení tuhosti houpání
side adjust of rocking press

synchronní zátěžová mechanika
synchronized strong mechanism

nastavení hloubky sezení
seat depth adjustable

kříž pro extrémní zatížení
extrem loading base

kolečka pro extrémní zatížení  
a všechny povrchy
extrem loading castors for any floor

2498 AVpu, 24 112 2498 AVpu, 242 2498 AVpu, 243

2498 AVpu, 24 106 2498 AVpu, 24 106 / 24 112 2498 AVpu, 24 106 / 24 103

2498 A, 242

NONSTOP LINENONSTOP LINE

mechanika synchronní
zátěžová s aretací

v 5 polohách

hygienický sedák pro
snížení vlhkosti sezení

individuální nastavení
síly přítlaku zad

 pevné
robustní

područky

nosný kříž pro
vysokou zátěž

univerzální
pojezdová kolečka pro

vysokou zátěž

hygienický návlek
na hlavovou opěrku

Barevné provedení

+8 výhod
MyCronos

modročerná 24 001 červenočerná 24 008 zelenočerná 24 012 šedočerná 24 002

MyCronos

Robustní kostrukce
- zátěž až 150 kg
- komponenty certifikovány pro 
   zátěžové a non stop použití
- testováno namáhání v tlaku a tahu

Nadstandardní služby a záruka
- záruka 3 - 5 let
- možnost garance opravy do 3 dnů

Pohodlné a zdravé sezení
- prodyšný sedák pro snížení vlhkosti
- nastavitelná hlavová opěrka
- libovolné nastavení polohy sezení

Testováné a certifikováno
- jednotlivé komponenty
   certifikovány na vysokou výdrž

Speciální čalounění
- prodyšné ve 4 barvách
- odolnost 500.000 Martinadale (test)
- možnost hygienických návleků

záruka
až 5 let

Proč MyCronos?

Kvalita sezení, kterou pocítíte a oceníte!

Při vývoji křesla MyCronos jsme věnovali nadstandardní péči kvalitnímu     
a zdravému sezení. Dnes Vám s hrdostí představujeme výrobek, který 
snese ta nejpřísnější kritéria. 
Jednotlivé součásti křesla byly certifikovány nezávislými autoritami a zaru-
čují tak pohodlné a zdravé sezení.
Vhodné pro dispečerská pracoviště, 24 hodinové provozy a ostatní vysoce 
zátěžová pracoviště.

2498 A 24 001

možnost
hygienických návleků

na područky

nastavitelné
područky
ve 3 směrech

Prohlášení výrobce:

„Pevně si stojíme za kvalitou našich výrobků a proto Vám poskytujeme možnost záruky 
na 5 let. A pokud by se s naší židlí přeci jenom něco stalo, můžeme Vám garantovat 
přednostní vyřízení reklamace do 3 pracovních dnů."

Sestava na míru

Sestavte si Vaše křeslo na míru přesně jak potřebujete.

Nabízíme Vám navíc oproti standardu:
 - možnost prodyšného sedáku a nastavitelných područek u křesla MyCronos
 - možnost vzduchové AIR pumpy u křesla MyCratus
    - možnost hygienických návleků na područky
 - čtyři varianty barvy čalounění

Záruka 5 let

Jsme si jisti kvalitou našich výrobků a proto nabízíme záruku 3 - 5 let
na všechny křesla MyCronos a MyCratus.

Garance opravy do 3 dnů

Pokud by se už “něco” s křeslem stalo, vyřídíme všechny reklamace do 3 pracovních 
dnů (1 den oprava + 2 dny přeprava) dle speciálních záručních podmínek.

Výhody prodyšného sedáku

U křesla MyCronos lze využít možnosti prodyšného sedáku, který při sezení nabízí 
nižší vlhkost a teplotu. Jde o důležitý zdravotní aspekt při dlouhodobém sezení, neboť 
působí jako prevence vzniku a přežívání různých plísní a baktérií, potíží při hemeroi-
dech a snižování mužské plodnosti v důsledku dlouhodobého přehřívání. 

Zavolejte nám

Pro další podrobné informace kontaktujte Vašeho prodejce:

tel:

e-mail:  

záruka
až 5 let

oprava
do 3 dnů

salesfolder Mayer zátěžové židle tiskova data.indd   2 1/15/2013   9:04:58 AM
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mechanika synchronní
zátěžová s aretací

v 5 polohách

hygienický sedák pro
snížení vlhkosti sezení

individuální nastavení
síly přítlaku zad

 pevné
robustní

područky

nosný kříž pro
vysokou zátěž

univerzální
pojezdová kolečka pro

vysokou zátěž
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na hlavovou opěrku

Barevné provedení

+8 výhod
MyCronos

modročerná 24 001 červenočerná 24 008 zelenočerná 24 012 šedočerná 24 002

MyCronos

Robustní kostrukce
- zátěž až 150 kg
- komponenty certifikovány pro 
   zátěžové a non stop použití
- testováno namáhání v tlaku a tahu

Nadstandardní služby a záruka
- záruka 3 - 5 let
- možnost garance opravy do 3 dnů

Pohodlné a zdravé sezení
- prodyšný sedák pro snížení vlhkosti
- nastavitelná hlavová opěrka
- libovolné nastavení polohy sezení

Testováné a certifikováno
- jednotlivé komponenty
   certifikovány na vysokou výdrž

Speciální čalounění
- prodyšné ve 4 barvách
- odolnost 500.000 Martinadale (test)
- možnost hygienických návleků

záruka
až 5 let

Proč MyCronos?

Kvalita sezení, kterou pocítíte a oceníte!

Při vývoji křesla MyCronos jsme věnovali nadstandardní péči kvalitnímu     
a zdravému sezení. Dnes Vám s hrdostí představujeme výrobek, který 
snese ta nejpřísnější kritéria. 
Jednotlivé součásti křesla byly certifikovány nezávislými autoritami a zaru-
čují tak pohodlné a zdravé sezení.
Vhodné pro dispečerská pracoviště, 24 hodinové provozy a ostatní vysoce 
zátěžová pracoviště.

2498 A 24 001

možnost
hygienických návleků

na područky

nastavitelné
područky
ve 3 směrech

Prohlášení výrobce:

„Pevně si stojíme za kvalitou našich výrobků a proto Vám poskytujeme možnost záruky 
na 5 let. A pokud by se s naší židlí přeci jenom něco stalo, můžeme Vám garantovat 
přednostní vyřízení reklamace do 3 pracovních dnů."

Sestava na míru

Sestavte si Vaše křeslo na míru přesně jak potřebujete.

Nabízíme Vám navíc oproti standardu:
 - možnost prodyšného sedáku a nastavitelných područek u křesla MyCronos
 - možnost vzduchové AIR pumpy u křesla MyCratus
    - možnost hygienických návleků na područky
 - čtyři varianty barvy čalounění

Záruka 5 let

Jsme si jisti kvalitou našich výrobků a proto nabízíme záruku 3 - 5 let
na všechny křesla MyCronos a MyCratus.

Garance opravy do 3 dnů

Pokud by se už “něco” s křeslem stalo, vyřídíme všechny reklamace do 3 pracovních 
dnů (1 den oprava + 2 dny přeprava) dle speciálních záručních podmínek.

Výhody prodyšného sedáku

U křesla MyCronos lze využít možnosti prodyšného sedáku, který při sezení nabízí 
nižší vlhkost a teplotu. Jde o důležitý zdravotní aspekt při dlouhodobém sezení, neboť 
působí jako prevence vzniku a přežívání různých plísní a baktérií, potíží při hemeroi-
dech a snižování mužské plodnosti v důsledku dlouhodobého přehřívání. 

Zavolejte nám

Pro další podrobné informace kontaktujte Vašeho prodejce:

tel:

e-mail:  

záruka
až 5 let

oprava
do 3 dnů
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Barevné provedení

+8 výhod
MyCronos

modročerná 24 001 červenočerná 24 008 zelenočerná 24 012 šedočerná 24 002

MyCronos

Robustní kostrukce
- zátěž až 150 kg
- komponenty certifikovány pro 
   zátěžové a non stop použití
- testováno namáhání v tlaku a tahu

Nadstandardní služby a záruka
- záruka 3 - 5 let
- možnost garance opravy do 3 dnů

Pohodlné a zdravé sezení
- prodyšný sedák pro snížení vlhkosti
- nastavitelná hlavová opěrka
- libovolné nastavení polohy sezení

Testováné a certifikováno
- jednotlivé komponenty
   certifikovány na vysokou výdrž

Speciální čalounění
- prodyšné ve 4 barvách
- odolnost 500.000 Martinadale (test)
- možnost hygienických návleků

záruka
až 5 let

Proč MyCronos?

Kvalita sezení, kterou pocítíte a oceníte!

Při vývoji křesla MyCronos jsme věnovali nadstandardní péči kvalitnímu     
a zdravému sezení. Dnes Vám s hrdostí představujeme výrobek, který 
snese ta nejpřísnější kritéria. 
Jednotlivé součásti křesla byly certifikovány nezávislými autoritami a zaru-
čují tak pohodlné a zdravé sezení.
Vhodné pro dispečerská pracoviště, 24 hodinové provozy a ostatní vysoce 
zátěžová pracoviště.

2498 A 24 001

možnost
hygienických návleků

na područky

nastavitelné
područky
ve 3 směrech

Prohlášení výrobce:

„Pevně si stojíme za kvalitou našich výrobků a proto Vám poskytujeme možnost záruky 
na 5 let. A pokud by se s naší židlí přeci jenom něco stalo, můžeme Vám garantovat 
přednostní vyřízení reklamace do 3 pracovních dnů."

Sestava na míru

Sestavte si Vaše křeslo na míru přesně jak potřebujete.

Nabízíme Vám navíc oproti standardu:
 - možnost prodyšného sedáku a nastavitelných područek u křesla MyCronos
 - možnost vzduchové AIR pumpy u křesla MyCratus
    - možnost hygienických návleků na područky
 - čtyři varianty barvy čalounění

Záruka 5 let

Jsme si jisti kvalitou našich výrobků a proto nabízíme záruku 3 - 5 let
na všechny křesla MyCronos a MyCratus.

Garance opravy do 3 dnů

Pokud by se už “něco” s křeslem stalo, vyřídíme všechny reklamace do 3 pracovních 
dnů (1 den oprava + 2 dny přeprava) dle speciálních záručních podmínek.

Výhody prodyšného sedáku

U křesla MyCronos lze využít možnosti prodyšného sedáku, který při sezení nabízí 
nižší vlhkost a teplotu. Jde o důležitý zdravotní aspekt při dlouhodobém sezení, neboť 
působí jako prevence vzniku a přežívání různých plísní a baktérií, potíží při hemeroi-
dech a snižování mužské plodnosti v důsledku dlouhodobého přehřívání. 

Zavolejte nám

Pro další podrobné informace kontaktujte Vašeho prodejce:

tel:

e-mail:  

záruka
až 5 let

oprava
do 3 dnů
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Barevné provedení

+8 výhod
MyCronos

modročerná 24 001 červenočerná 24 008 zelenočerná 24 012 šedočerná 24 002

MyCronos

Robustní kostrukce
- zátěž až 150 kg
- komponenty certifikovány pro 
   zátěžové a non stop použití
- testováno namáhání v tlaku a tahu

Nadstandardní služby a záruka
- záruka 3 - 5 let
- možnost garance opravy do 3 dnů

Pohodlné a zdravé sezení
- prodyšný sedák pro snížení vlhkosti
- nastavitelná hlavová opěrka
- libovolné nastavení polohy sezení

Testováné a certifikováno
- jednotlivé komponenty
   certifikovány na vysokou výdrž

Speciální čalounění
- prodyšné ve 4 barvách
- odolnost 500.000 Martinadale (test)
- možnost hygienických návleků

záruka
až 5 let

Proč MyCronos?

Kvalita sezení, kterou pocítíte a oceníte!

Při vývoji křesla MyCronos jsme věnovali nadstandardní péči kvalitnímu     
a zdravému sezení. Dnes Vám s hrdostí představujeme výrobek, který 
snese ta nejpřísnější kritéria. 
Jednotlivé součásti křesla byly certifikovány nezávislými autoritami a zaru-
čují tak pohodlné a zdravé sezení.
Vhodné pro dispečerská pracoviště, 24 hodinové provozy a ostatní vysoce 
zátěžová pracoviště.

2498 A 24 001

možnost
hygienických návleků

na područky

nastavitelné
područky
ve 3 směrech

Prohlášení výrobce:

„Pevně si stojíme za kvalitou našich výrobků a proto Vám poskytujeme možnost záruky 
na 5 let. A pokud by se s naší židlí přeci jenom něco stalo, můžeme Vám garantovat 
přednostní vyřízení reklamace do 3 pracovních dnů."

Sestava na míru

Sestavte si Vaše křeslo na míru přesně jak potřebujete.

Nabízíme Vám navíc oproti standardu:
 - možnost prodyšného sedáku a nastavitelných područek u křesla MyCronos
 - možnost vzduchové AIR pumpy u křesla MyCratus
    - možnost hygienických návleků na područky
 - čtyři varianty barvy čalounění

Záruka 5 let

Jsme si jisti kvalitou našich výrobků a proto nabízíme záruku 3 - 5 let
na všechny křesla MyCronos a MyCratus.

Garance opravy do 3 dnů

Pokud by se už “něco” s křeslem stalo, vyřídíme všechny reklamace do 3 pracovních 
dnů (1 den oprava + 2 dny přeprava) dle speciálních záručních podmínek.

Výhody prodyšného sedáku

U křesla MyCronos lze využít možnosti prodyšného sedáku, který při sezení nabízí 
nižší vlhkost a teplotu. Jde o důležitý zdravotní aspekt při dlouhodobém sezení, neboť 
působí jako prevence vzniku a přežívání různých plísní a baktérií, potíží při hemeroi-
dech a snižování mužské plodnosti v důsledku dlouhodobého přehřívání. 

Zavolejte nám

Pro další podrobné informace kontaktujte Vašeho prodejce:

tel:

e-mail:  

záruka
až 5 let

oprava
do 3 dnů
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2498 AVpu, 24 103
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2489 C RC AVca, 30 475 / 30 468

2489 P A, 81 021 / 81 026

2489 P A, 30 475 / 30 468

WARRANTY
5 YRS 

PREMIUM LINE       
Kde jsou úspěchy, jsou také požadavky. Manažerské křeslo 2489 je to pravé zvýraznění 
komfortní kanceláře s exkluzivním zpracováním detailů. 

Where there are achievements, there are also demands. Manager´s  armchair 2489 is the 
right highlight of a comfortable office with exclusive details processing.

pevné nebo nastavitelné područky
fixed or adjustable arms

bederní opora se vzduchovým vakem
lumbar support with air back

boční nastavení tuhosti houpání
side adjust of rocking press

synchronní zátěžová mechanika
synchronized strong mechanism

vzduchová pumpa s ventilem 
pro ovládání vzduchového vaku
air pump and valve for air bag 
adjusting

nastavení hloubky sezení
seat depth adjustable

2489 C RC AVca, 81 021 / 81 026

Využijte své kreativity a navrhněte si své vlastní křeslo. Kombinujte pravé jemné kůže (81) 
nebo super-odolné potahy Aquaclean (30).

Use your creativity and design your own armchair. Combine genuine soft leather (81)  
or super-resistant fabrics Aquaclean (30).



OffICE

MECHANIKA SYNCHRON 24 / MECHANISM SYNCHRON 24

aretace v 5 polohách, nastavení hloubky sezení,  zátěž max. 150kg

5-lock posit ions, seat depth adjustment, max. load 150kgs 

RozměRy 
DIMENSIONS 
(cm)

2488 A 126-133 46-53 46-52 - 65-71 27

2488 AV 126-133 46-53 46-52 - 67-74 25

2489 A 126-136 46-56 46-52 - 63-67 27

2489 AV 126-136 46-56 46-52 - 67-74 25

2498 A 126-136 47-57 47-53 - 62-66 27

2498 AV 126-136 47-57 47-53 - 68-71 25
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křesla otočná
swivel armchairs



Studio5
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křesla otočná a jednací
swivel and meeting chairs

o f f i c e 



Studio5

Čisté chromované rámy a pohodlné čalounění pro vybavení reprezentačních interiérů, 
kde záleží na prvním dojmu.

clean chrome frames and comfortable upholstery for representative interiors, where the 
first impression depends.

Pro manažerské křeslo volte mechaniku s 1 
aretací ReLAX nebo s 5 aretacemi ReLAX LUX.

for manager‘s armchair, choose a 1-lock ReLAX 
or 5-lock ReLAX LUX mechanism.

Pro operativní / konferenční křeslo volte 
mechaniku s 1 aretací ReLAX nebo  
mechaniku TD bez houpání.

for operative / conference chair, choose  
a 1-lock ReLAX mechanism or a TD  
mechanism without rocking.

obě mechaniky nabízejí rela-
xaci s individuálním nastave-
ním tuhosti houpání.

Both mechanisms offer 
relaxation with individual 
resistence adjustment.

Mechanika Top Design (TD) dotváří lehký design.

Mechanism Top Design (TD) completes light design.

24S1 f5 LUX Ac, 26 f94 24S2 f5 TD Ac, 26 f94 24S2 f5 Ac, 26 f9324S1 f5 Ac, 26 f93

WARRANTY
5 YRS 

2 3



Studio5
Atraktivní čalounění s úzkými pásky 
podporuje lehký design.

Attractive upholstery with narrow 
straps supports light design.

Čalouněno v jemné kůži

Upholstered in gentle leather

Čalouněno v potazích coSMA

Upholstered in fabrics coSMA

NA – čalouněné područky

NA – upholstered arms

24S1 f5 Ac, 81 014 24S1 f5 Ac, 26 f91 24S1 f5 Ac, 26 f94 24S1 f5 Ac, 26 f9624S1 f5 Ac, 26 f95 24S1 f5 Ac, 26 f9724S1 f5 Ac, 26 f92 24S1 f5 Ac, 26 f9824S1 f5 Ac, 26 f93 24S1 f5 Ac, 26 f99

WARRANTY
5 YRS 
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Čalouněno v potazích coSMA

Upholstered in fabrics coSMA



Studio5

Kolečka jsou chromovaná, univerzální pro všechny podlahy, s automatickou 
bezpečnostní brzdou.

castors are chromed, universal for all floors, with automatic safety brake.

Vysoké otočné křeslo 24S1 f5 vždy  
s područkami; s kolečky nebo kluzáky.

High-back swivel chair 24S1 f5 always 
with arms; with castors or gliders.

Střední otočné křeslo 24S2 f5 s područkami nebo bez; s kolečky 
nebo kluzáky.

Middle-back swivel chair 24S2 f5 with or without arms; with 
castors or gliders.

Konferenční křeslo 25S3 f5 s područkami nebo bez.

conference chair 25S3 f5 with or without arms.

24S1 f5 Ac, 26 f98

24S2 f5 Ac, 26 f98 24S2 f5 Ac GL, 26 f98 24S2 f5 GL, 26 f98 25S3 f5 Ac, 26 f98 25S3 f5, 26 f98

WARRANTY
5 YRS 

6 7



Studio5

MECHANIKA RELAX S HOUPÁNÍM / MECHANISM RELAX WITH ROCKING

nastavení výšky sezení a tuhost i  odporu

adjustment of seat height and rocking resistance

ReLAX       = aretace v 1 poloze / 1- lock posit ion
ReLAX LUX = aretace v 5 polohách / 5- lock posit ions
 

MECHANIKA TOP DESIGN / MECHANISM TOP DESIGN (TD)

nastavení výšky sezení

seat height adjustment

RozměRy 
DIMENSIONS 
(cm)

24S1 f5 ReLAX  106-119 42-55 47 - 56 14

24S1 f5 ReLAX LUX   108-116 44-52 47 - 56 15

24S2 f5 ReLAX 88-101 42-55 47 50 56 13

24S2 f5 ReLAX LUX 90-98 44-52 47 50 56 15

24S2 f5 TD 88-101 42-55 47 50 56 13

25S3 f5 91 46 47 50 56 10
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křesla otočná a jednací
swivel and meeting chairs



PRIME
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židle otočné a návštěvní
swivel and visitor chairs

o f f i c e 



WARRANTY
5 YRS 

2 3

Prime meSH
Prime meSH je moderní kancelářská židle s vyváženou ergonomií. Záda s vysoce 
odolnou a prodyšnou síťovinou je možné doplnit o nastavitelnou opěrku hlavy.

Prime meSH is modern office chair with balanced ergonomy. Back with a highly 
resistant and breathing mesh can be completed with an adjustable headrest.

nastavitelná opěrka hlavy
adjustable headrest

stavitelné područky
adjustable arms

ergonomicky tvarovaná bederní část
ergonomicly shaped lumbar part

nastavení hloubky sezení
seat depth adjustable

boční nastavení tuhosti houpání
side adjust of rocking resistance

synchronní mechanika
synchronized mechanism

moderní plochý kříž
modern flat base

2302 S Hr AVs, 34 U01

2302 W Hr AVw, 34 052

25S2 03, 34 U01

2302 W PoL AVw, 34 052

252W 18, 34 052



4 5

WARRANTY
5 YRS 

Prime Zoom
Prime Zoom je moderní kancelářská židle s vyváženou ergonomií. Záda z vysoce odolného 
a prodyšného termoplastického polymeru je možné doplnit o nastavitelnou opěrku hlavy.

Prime Zoom is modern office chair with balanced ergonomy. High resistant and 
breathable thermoplastic polymer back can be completed with an adjustable headrest.

nastavitelná opěrka hlavy
adjustable headrest

stavitelné područky
adjustable arms

ergonomicky tvarovaná bederní část
ergonomicly shaped lumbar part

nastavení hloubky sezení
seat depth adjustable

boční nastavení tuhosti houpání
side adjust of rocking resistance

synchronní mechanika
synchronized mechanism

moderní plochý kříž
modern flat base

2301 W Hr AVw, 34 052 2301 W AVw, 34 052

Záda s různými flexibilními zónami, měkčí, kde potřebujete pohodlí, tvrdší, kde potřebujete 
oporu, pro dokonalý komfort a trvanlivost.

Back with different flexibility zones, softer where you need comfort, harder where you 
need support, for a superior comfort and durability.

2301 S PoL Hr AVs, 34 U01 251S 03, 34 U01 251W 18, 34 052
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WARRANTY
5 YRS 

Prime UP
Prime UP je osvědčená kancelářská židle s vyváženou ergonomií. celočalouněná 
záda ve dvou různých výškách přesně padnou vaší postavě.

Prime UP is proven proven office chair with balanced ergonomy. completely 
upholstered back at two different heights will exactly fit your body.

stavitelné područky
adjustable arms

ergonomicky tvarovaná bederní část
ergonomicly shaped lumbar part

nastavení hloubky sezení
seat depth adjustable

boční nastavení tuhosti houpání
side adjust of rocking resistance

synchronní mechanika
synchronized mechanism

moderní plochý kříž
modern flat base

2304 S AVs, 34 U01

2304 W PoL AVw, 26 492

253S 03, 34 U01

2303 W AVw, 26 492

253W 18, 26 492



OFFICE

MECHANIKA SYNCHRON / MECHANISM SYNCHRON

aretace v 5 polohách, nastavení hloubky sezení

5- lock posit ions, seat depth adjustment 

 

RozměRy 
DIMENSIONS 
(cm)

2301 AVs 100-119 42-56 43-49 47 62-65 17

2301 AVw 100-119 42-56 43-49 47 58-63 17

2301 Hr AVs 116-141 42-56 43-49 47 62-65 18

2301 Hr AVw 116-141 42-56 43-49 47 58-63 18

2302 AVs 99-118 42-56 41-47 47 62-65 17

2302 AVw 99-118 42-56 41-47 47 58-63 17

2302 Hr AVs 116-141 42-56 41-47 47 62-65 18

2302 Hr AVw 116-141 42-56 41-47 47 58-63 18

2303 AVs 96-116 42-56 43-49 47 62-65 19

2303 AVw 96-116 42-56 43-49 47 58-63 19

2304 AVs 114-134 42-56 43-49 47 62-65 20

2304 AVw 114-134 42-56 43-49 47 58-63 20

251S (W) 94 44 45  -  62 12

252S (W) 93 44 43 - 62 12

253S (W) 95 44 45 - 62 13
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židle otočné a návštěvní
swivel and visitor chairs



Class židle návštěvní, lavice
visitor chair, benches

Class židle návštěvní, lavice
visitor chair, benches

RozměRy 
Demensions 
(cm)

25C1 82 45,5 45,5 47 56 6 

41C2 84 44 45,5 129 129 19 

41C3 84 44 45,5 189 189 27 

41C4 84 44 45,5 250 250 35 

41C5 84 44 45,5 299 299 43 

C200   70 52  3 

08
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Class židle návštěvní
lavice

41C3 08 P15 D1

LAVICE pro 2-5 osob ve třech barvách odolného rámu.

BENCHES for 2-5 persons in three colors of durable frame.

08
–

20
19

5

41C2 01 P17 A, RS2 34 052

41C3 01 P17 A, RS3 34 052

41C4 01 P17 A, RS4 34 052

41C5 01 P17 A, RS5 34 052

odkládací plato D1 na libovolném místě.

Take off plate D1 on any place.

WARRANTY
5 YRS 

Váš dodavatel /your suppl ier

kg



Class židle návštěvní

25C1 08 P17 A, RS1+RP1 30 467, St

25C1 08 P16 A

STyLoVÁ A ATRAKTIVNÍ
Pohodlí a ergonomie – hlavní cíle autorů designu s jasnými liniemi. Kompletní série pro 
moderní veřejné prostory, čekárny a kanceláře s pohodlným funkčním sezením.

STyLISH AND ATRACTIVE
Comfort and ergonomy – main focuses of authors of design with clean lines. Complete serie 
for modern public spaces, waiting rooms and offices with comfortable and functional sitting.

ŽIDLE NÁVŠTěVNÍ 25C1 - fuNKčNÍ A oDoLNÁ

Vyrobeno z prvotřídních komponentů pro totální odolnost při 
každodenním používání. osvědčená kvalita.

Široká variabilita:
- 8 barev plastových dílů vč. područek
- 3 barvy ocelového rámu
- sedák a záda plastová nebo čalouněná
- sklopné tablo

- spojky do řady dlouhé RV1 nebo krátké RV2

VISIToR CHAIR 25C1 - fuNCTIoNAL AND DuRABLE

Produced from first-quality components for total durability 
during everyday using. Approved quality.

Wide variability:
- 8 plastic colors incl. Arms
- 3 frame colors
- seat and back plastic or upholstered
- folding tablet
- line connections long RV1 or short RV2

detail zad
back detailnožičky standard

standard feet

nožičky GL
GL feet

spodní kryt sedáku
bottom seat cover

spojky do řady
line connections

25C1 01 P15 A

Barvu všech plastových dílů lze vybrat z 8-mi barev. Protiskluzová ochranná část područek je sladěna s hlavní barvou plastu.

Plastic parts color is possible to select from 8 colors. Nonskid protective part of arms is harmonized with main plastic color.

01 - chrom
chrome

03 - černá
black

08 - stříbrná
silver

P01 P03 P13 P14

P15 P16 P17 P20

WARRANTY
5 YRS 

2

25C1 08 P15 A, RS1 34 052

3 4

25C1 01 P17

barva kostry
frame colorC200  vozík

trolley


