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Mayah, svěží mladá značka kancelářského nábytku a vybavení, byla představena veřejnosti v lednu 2013.
Základ sortimentu je tvořen modulárním kancelářským nábytkem a širokou škálou produktů pro kancelářské sezení. Tyto produkty jsou charakte-
ristické dynamickým a moderním přístupem a poskytují širokou škálu praktických řešení. Základem je vysoká kvalita zpracování, kvalitní materiály,
propracované detaily a výborná funkčnost.

Motto značky Mayah: MAke Yourself At Home and set your mind free! 
Ergonomické tvary a četné možnosti nastavení jsou velmi důležitými vlastnostmi produktů Mayah, společně se zaměřením na poskytnutí maximál-
ního komfortu pro co nejširší okruh uživatelů. Mayah má řešení pro všechny Vaše individuální potřeby. 

Pro všechny, kteří hledají kvalitní a funkční produkty za rozumnou cenu.
Jinými slovy Mayah reprezentuje kvalitu za přijatelnou cenu.

Mayah kancelářské židle nabízejí řešení všech Vašich požadavků.
Vyberte si ze čtyř kategorií:

} MAYAH STANDARD: jednoduché a odolné kancelářské židle pro univerzální použití
} MAYAH MANAGER: profesionální a nastavitelné židle pro intenzivní kancelářské použití
} MAYAH ERGONOMY: kancelářské židle s inovativními mechanismy a funkcemi 
} MAYAH EXECUTIVE: kancelářské židle, u kterých design a estetika dostává nový význam

Mayah produkty nabízejí širokou škálu kvalitních řešení, vynikající funkčnost a při-
jatelnou cenu. Ze sortimentu židlí Mayah si každý vybere produkt odpovídající
jeho individuálním požadavkům – od jednoduchých kancelářských židlí po
exkluzivní manažerská  kožená křesla.

Je důležité dosáhnout maximálně příjemného a inspirujícího pracov-
ního prostředí. Výběrem kancelářského nábytku Mayah vytvoříte po-
hodlnou kancelář reflektující Vás a Vaši osobnost.

Mayah – Dopřejte si pohodlí a uvolněte svoji mysl!



V kanceláři jako doma!
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Ergonomie má velký vliv na náš každodenní život, který je vyjádřen v násle-
dujících jednoduchých příkladech.
Zvyšuje lidský blahobyt a optimalizuje výkonnost systému, jehož je sou-
částí. 
Stanovuje podmínky úplné koncentrace pro optimální rozvoj systému.
Individuální výkon je ovlivněn mnoha faktory, proto je nezbytně nutné dbát
při tvorbě pracovního prostředí na zásady ergonomie.

Při každodenní kancelářské práci, trávíme většinu času sezením a je tedy
velmi důležité zvolit vhodný typ židle. Průzkumy dokazují, že až 67% kance-
lářských zaměstnanců má při sezení v kanceláři špatné držení těla, což může
vést k poklesu produktivity, demotivaci a dokonce i ke zdravotním problé-
mům.

Ergonomie:
} Podstata: ergonomie zkoumá vlivy ovlivňující práci a její produktivitu,

včetně charakteristik jedince, podmínek pracovního prostředí a vzájem-
ného spolupůsobení.

} Poslání: ergonomie si klade za cíl vytvořit rovnováhu mezi těmito faktory
a přispět tak ke zvýšení produktivity, pohodlí a podpory zdraví.

Existuje přímá souvislost mezi ergonomií a ekonomikou - prosperita a lidská
výkonnost.

Jak můžeme vytvořit ergonomickou kancelář?

Již ve fázi plánování, bychom měli brát v úvahu následující aspekty:
Většinu svého času v kanceláři trávíme sezením u pracovního stolu, kde
zdravé držení těla hraje zásadní roli. Význam výběru správné kancelářské židle
je tedy nadmíru důležitý.
Jedním z klíčových rysů dobré kancelářské židle je, že vždy podpoří svého uži-
vatele tak, aby zůstal během sezení aktivní a umožní zdravé držení těla. Lidské
tělo má kontrolu nad židlí a nikdy tomu není naopak.

Harmonie by mělo být dosaženo v níže uv-
edených bodech:

} Charakteristika jednotlivce – je důležité
zvolit správnou velikost židle s dos-
tatečnými možnostmi nastavení,
které se přizpůsobí tělu uživatele,
aby poskytovaly maximální podporu
a zároveň svobodu pohybu v nejvyšší
možné míře.

} Velký vliv mají také fyzikální pod-
mínky – faktor hluku, kvalita osvětlení,
teplotní pohoda a mobilita musí být
vzaty do úvahy, stejně jako potřeba so-
ukromí nebo nepřímý volný tok komu-
nikace. Různé typy židlí jsou vhodné
pro různá pracovní prostředí: židle pro
návštěvníky, kancelářské židle, mana-
žerské židle a manažerská křesla, to vše
lze nalézt v našem sortimentu.

} Atributy výběru – typické znaky a pracovní
procesy definují vzájemné požadavky židle a
jejího uživatele. K dispozici jsou různé mo-
dely a možnosti tak, aby vyhověly potře-
bám všech uživatelů dle způsobu a
intenzity využití.

Židle Mayah nabízí řešení pro všechny ob-
lasti.

Vytvořte si své vlastní ergonomické pracovní prostředí.



Jednoduché a univerzální kancelářské židle, které se vyznačují odolností a stabilitou. Modely z této řady se vyrábí se sedákem z
kvalitní pěny - bez kompromisů.
Židle, které vytváří standard kancelářských židlí a dávají nový význam kvalitě.

Profesionální operativní židle pro intenzivní kancelářské využití. Doporučeno pro každodenní sezení. Široký výběr nastavení
a možností regulace v kombinaci s ergonomickým tvarováním pro pohodlné sezení a správné držení zad.

Inovativní mechanismy, funkčnost a současně důraz na komfortní a ergonomické vlastnosti - to jsou charakteristiky, které
představují zaměření této kategorie.
Váhový adaptační mechanismus, přizpůsobivá podpora bederní páteře, jsou jen jedny z mnoha speciální vlastností, které
dělají tyto židle unikátní a velmi pohodlné.

Vysoce kvalitní kancelářské židle a křesla pro produktivní kanceláře. Modely z této kategorie jsou vyvinuty pro středně až
dlouhodobé sezení s důrazem na estetický vzhled. Elegantní a spolehlivé.

Seznamte se s přehledem kancelářských židlí MAYAH! 
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STANDARD

MANAGER

ERGONOMY

EXECUTIVE

a nyní podrobněji...
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Kancelářská židle „Fresh” 

Získá si Vás pro svůj svěží vzhled, moderní design a kompaktnost.

Méně někdy znamená více - tam kde jed-
noduchost je výhodou.
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Rozměry:

Materiály: 

Povrchová úprava:

Vlastnosti:

} celková výška: 84-96 cm
} výška sedáku: 40-53 cm
} hloubka sedáku: 44 cm
} šířka sedáku: 46 cm
} nosnost: 110 kg

} kov
} plast
} koženka
} textilie

} barva kříže: černá
} barva čalounění: černá

} pevná opěrka zad pokrytá síťovinou
} černý plastový kříž
} čalounění sedáku v kombinaci síťoviny a koženky
} nastavitelná výška sedáku
} jednoduchý mechanismus
} nelze doplnit područkami

černá

produkt                                                     barva čalounění          obj. kód
kancelářská židle „Fresh”                               černá                 BBSZVV03

STANDARD

černá



Kancelářská židle „Fun” 

Moderní design a čalounění opěrky zad síťovinou poskytuje nejlepší kombinaci pohodlí a vzhledu; dobrá ná-
lada je garantovaná.

Nekonvenční kancelářská židle s nakláně-
cím mechanismem a opěrkou zad se síťo-
vinou. Zábavná a pohodlná.
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Rozměry:

Materiály: 

Povrchová úprava:

Vlastnosti:

} celková výška: 90-99 cm
} výška sedáku: 42-52 cm
} hloubka sedáku: 50 cm
} šířka sedáku: 52 cm
} nosnost: 110 kg

} kov
} plast
} textilie

} barva kříže: černá
} barva čalounění: černá

} polstrovaný sedák
} pevná opěrka zad se síťovinou
} černý plastový kříž
} nastavitelná výška sedáku
} naklápěcí mechanismus s aretací
} pevné područky

černá

produkt                                                     barva čalounění          obj. kód
kancelářská židle „Fun”                                   černá                 BBSZVV08

STANDARD
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Kancelářská židle „Happy” 

Praktické řešení. Židle "Happy" mají kvalitní pěnu a ergonomické tvarovaní pro maximální pohodlí.

Klasická kancelářská židle vyro-
bena v kvalitě bez kompro-
misů.
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Rozměry:

Materiály: 

Povrchová úprava:

Vlastnosti:

} celková výška: 98-115 cm
} výška sedáku: 45-56 cm
} hloubka sedáku: 44 cm
} šířka sedáku: 48 cm
} nosnost: 110 kg

} kov
} plast
} textilie

} barva kříže: černá
} barva čalounění: černá (BBSZVV04), modrá (BBSZVV05)

} doplňkové příslušenství:
} pevné područky (BBSZVK01)
} nastavitelné područky (BBSZVK02)

} nastavitelná výška opěrky zad, naklánění opěrky zad
} černý plastový kříž
} nastavitelná výška sedáku
} ergonomicky tvarovaný sedák a opěrka zad

produkt                                                     barva čalounění          obj. kód
kancelářská židle „Happy”                              černá                 BBSZVV04
kancelářská židle „Happy”                             modrá                BBSZVV05

STANDARD

černá modrá
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BBSZVK01 BBSZVK02



Kancelářská židle „Happy Plus” 

Veškeré vlastnosti židlí Happy doplněné funkcemi pro vyšší komfort pohodlí.

Klasická kancelářská židle
vyrobena v kvalitě bez komp-
romisů. A navíc s funkcemi pro
Vaše pohodlí. 
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Rozměry:

Materiály: 

Povrchová úprava:

Vlastnosti:

produkt                                                     barva čalounění          obj. kód
Kancelářská židle „Happy Plus”                      černá                 BBSZVV06
Kancelářská židle „Happy Plus”                     modrá                BBSZVV07

STANDARD

černá modrá

BBSZVK01 BBSZVK02
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} celková výška: 90-111 cm
} výška sedáku: 45-56 cm
} hloubka sedáku: 44 cm
} šířka sedáku: 48 cm
} nosnost: 110 kg

} kov
} plast
} textilie

} barva kříže: černá
} barva čalounění: černá (BBSZVV06), modrá BSZVV07)

} doplňkové příslušenství:
} pevné područky (BBSZVK01)
} nastavitelné područky (BBSZVK02)

} nastavitelná výška opěrky zad
} naklápění opěrky zad s přizpůsobením područek
} černý plastový kříž
} nastavitelná výška sedáku
} ergonomicky tvarovaný sedák a opěrka zad 



Manažerská židle „Active” 

Díky nastavitelným funkcím, tvarovaným dílům a exkluzivnímu čalounění Vám židle Active umožní být úspěšný
a výkonný.

Tvarovaný sedák a opěrka zad,
nastavitelné područky, to vše je garancí
maximálního pohodlí pro každý aktivní
den. 
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Rozměry:

Materiály:

Povrchová úprava:

Vlastnosti:

} celková výška: 94-110 cm
} výška sedáku: 43-53 cm
} hloubka sedáku: 50 cm
} šířka sedáku: 52 cm
} nosnost: 110 kg

} kov
} plast
} textilie

} barva kříže: černá
} barva čalounění: černá 

} nastavitelná výška opěrky zad
} snadno nastavitelné naklápění opěrky zad a sedáku
} černý plastový kříž
} nastavitelná výška sedáku
} ergonomicky tvarovaný sedák a opěrka zad
} nastavitelné područky
} exkluzivní látkové čalounění

produkt                                                     barva čalounění          obj. kód
manažerská židle „Active”                               černá                 BBSZVV09

MANAGER

černá
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Manažerská židle „Energetic” 

Krční podpěra a vysoké opěradlo poskytují Vašim zádům ideální pozici a podporu.

Krční podpěra a vysoké
opěradlo poskytují Vašim
zádům ideální pozici a
podporu.
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Rozměry:

Materiály:

Povrchová úprava:

Vlastnosti:

} celková výška: 100-120 cm
} výška sedáku: 43-55 cm
} hloubka sedáku: 52 cm
} šířka sedáku: 54 cm
} nosnost: 110 kg

} kov
} plast
} textilie

} barva kříže: černá
} barva čalounění: černá (BBSZVV11), modrá (BBSZVV12)

} nastavitelná výška opěrky zad
} naklápění opěrky zad a sedáku se snadným přizpůsobením područek
} černý plastový kříž
} nastavitelná výška sedáku
} ergonomicky tvarovaný sedák a opěrka zad
} nastavitelné područky
} exkluzivní látkové čalounění

produkt                                                     barva čalounění          obj. kód
manažerská židle „Energetic”                        černá                BBSZVV11
manažerská židle „Energetic”                        modrá                BBSZVV12

MANAGER

černá modrá
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Manažerská židle „Comfort” 

Vše, co potřebujete během Vašeho pracovního dne je spolehlivý a multifunkční partner. „Comfort” Vám
pomůže.

Výškově nastavitelné a otočné
područky. Možnost otáčení v úhlu
30° -dovnitř pro psaní na
klávesnici, ven pro snadný přístup.
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Rozměry:

Materiály:

Povrchová úprava:

Vlastnosti:

} celková výška: 101-119 cm
} výška sedáku: 45-57 cm
} hloubka sedáku: 52 cm
} šířka sedáku: 53 cm
} nosnost: 135 kg

} kov
} plast
} textilie

} barva kříže: černá
} barva čalounění: černá (BBSZVV13), modrá (BBSZVV14)

} nastavitelná výška opěrky zad
} naklápění opěrky zad a sedáku se snadným přizpůsobením područek
} černý plastový kříž
} nastavitelná výška sedáku
} ergonomicky tvarovaný sedák a opěrka zad
} nastavitelné područky
} čalounění síťovina

produkt                                                     barva čalounění          obj. kód
manažerská židle „Comfort”                          černá                BBSZVV13
manažerská židle „Comfort”                         modrá                BBSZVV14

MANAGER

černá modrá
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Ergonomická kancelářská židle „Spirit”

Židle s charakterem! Inovace, která se Vám bude líbit, komfortní mechanismus přizpůsobující se tělesné 
hmotnosti, sklopné područky a kovový kříž.20

Inovativní synchronní mechanika:
automatické přizpůsobení síly proti-
váhy dle tělesné hmotnosti pro po-
hodlné naklánění.
Sklápěcí područky pro snadné usk-
ladnění.



Rozměry:

Materiály: 

Povrchová úprava:

Vlastnosti:

} celková výška: 93-102 cm
} výška sedáku: 46-56 cm
} hloubka sedáku: 51 cm
} šířka sedáku: 50 cm
} nosnost: 130 kg

} kov
} plast
} textilie

} barva kříže: černá/chrom
} barva čalounění: černá (BBSZVV15), modrá (BBSZVV16)

} dvouvrstvý polstrovaný sedák
} opěrka zad z pevné síťoviny
} kovový kříž
} inovativní, váhově přizpůsobitelný synchronní mechanismus
} sklopné područky (součástí balení)

černá modrá

produkt                                                     barva čalounění          obj. kód
ergonomická kancelářská židle „Spirit”        černá                 BBSZVV15
ergonomická kancelářská židle „Spirit”       modrá                BBSZVV16

ERGONOMY
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Ergonomická kancelářská židle „Creative”

Nepřeberné množství nastavitelných funkcí. Vaše kreativní myšlenky mohou plynout i přes 
dlouhý a vyčerpávající den. „Creative” Vás perfektně podpoří.

Maximální pohodlí poskytne
Vašim zádům nastavitelná be-
derní opora. Područky můžete
nastavit výškově i do šířky; sedák
lze posunout dopředu tak, aby
došlo ke zvětšení sedací plochy. 
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Rozměry:

Materiály: 

Povrchová úprava:

Vlastnosti:

} celková výška: 98-117 cm
} výška sedáku: 48-58 cm
} hloubka sedáku: 50 cm
} šířka sedáku: 51 cm
} nosnost: 130 kg

} kov
} plast
} textilie

} barva kříže: černá
} barva čalounění: černá

} polstrovaný posuvný sedák
} nastavitelná výška opěrky zad 
} snadné nastavení naklánění opěradla a sedáku s područkou
} černý plastový kříž
} nastavitelná výška sedáku
} ergonomicky tvarovaný sedák a opěradlo
} nastavitelné područky
} čalounění síťovina

černá

produkt                                                     barva čalounění          obj. kód
ergonomická kancelářská židle „Creative”   černá                 BBSZVV17

ERGONOMY
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Executive křeslo „Smart”

Nápaditý funkční design podpoří Vaši koncentraci a kreativní myšlení.
24

Speciálně navržená opěrka
zad s moderním vzhledem
poskytuje důkladnou pod-
poru. Výhodu přináší i ši-
roký, dvojitě polstrovaný
sedák a čalouněné opěrky.
Chytré řešení.



Rozměry:

Materiály: 

Povrchová úprava:

Vlastnosti:

} celková výška: 98-108 cm
} výška sedáku: 42-55 cm
} hloubka sedáku: 52 cm
} šířka sedáku: 55 cm
} nosnost: 110 kg

} kov
} plast
} textilie

} barva kříže: černá
} barva čalounění: černá

} dvouvrstvý polstrovaný sedák
} opěrka zad z pevné síťoviny
} černý plastový kříž
} nastavitelná výška sedáku
} nakláněcí mechanismus s aretací, manuálně nastavitelná síla protiváhy
} pevné, čalouněné područky (součástí balení)

černá

EXECUTIVE

produkt                                                     barva čalounění          obj. kód
executive křeslo „Smart”                                černá                 BBSZVV10
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Executive křeslo „Chief”

Extra polstrování sedáku a opěradla s opěrkou hlavy.

Synchronní nakláněcí mechanismus umož-
ňuje opěrce zad a sedáku pohybovat se sou-
časně, v poměru 3:1 a přispívá tak k uvolnění
napjatých svalů.
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Rozměry:

Materiály: 

Povrchová úprava:

Vlastnosti:

} celková výška: 110-120 cm
} výška sedáku: 43-55 cm
} hloubka sedáku: 50 cm
} šířka sedáku: 55 cm
} nosnost: 135 kg

} kov
} plast
} textilie

} barva kříže: černá
} barva čalounění: černá

} extra polstrování ergonomicky tvarovaného 
sedáku

} vysoké opěradlo s opěrkou hlavy
} černý plastový kříž
} synchronní nakláněcí mechanismus, s aretací v několika pozicích 
} nastavitelné područky (součástí balení)

černá

EXECUTIVE

produkt                                                     barva čalounění          obj. kód
executive křeslo „Chief”                                  černá                 BBSZVV19
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Executive židle „Racer”

Pro všechny, kteří rádi závodí. Od startu až do cíle vždy o krok napřed. Úspěch je zaručen.

Působivý, sportovní vzhled,
který přináší veškeré funkce
manažerské židle.
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Rozměry:

Materiály: 

Povrchová úprava:

Vlastnosti:

} celková výška: 116-130 cm
} výška sedáku: 48-61 cm
} hloubka sedáku: 49 cm
} šířka sedáku: 55 cm
} nosnost: 130 kg

} kov
} plast
} textilie

} barva kříže: černá
} barva čalounění: černá - šedá

} snadné nastavení naklánění sedáku 
a opěrky zad 

} vysoké opěradlo s opěrkou hlavy
} nastavitelná výška opěradla
} černý plastový kříž
} výškově nastavitelný sedák
} nastavitelné područky (součástí balení)

černá

EXECUTIVE

produkt                                                     barva čalounění          obj. kód
executive křeslo „Racer”                                 černá                 BBSZVV21
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Manažerská židle „Champion”

Charakteristický vzhled, sofistikované provedení. Stálý a pohodlný společník.

„Champion”  kombinuje vlastnosti
manažerské židle s exkluzivním
vzhledem a koženým čalouněním.
Židle, která vyniká. 
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Rozměry:

Materiály: 

Povrchová úprava:

Vlastnosti:

} celková výška: 103-121 cm
} výška sedáku: 59-68 cm
} hloubka sedáku: 52 cm
} šířka sedáku: 53 cm
} nosnost: 135 kg

} kov
} plast
} koženka

} barva kříže: černá
} čalounění: černá koženka

} polstrovaný a ergonomicky tvarovaný 
sedák a opěrka zad

} snadné nastavení naklánění sedáku a opěrky zad
} snadné nastavení výšky opěrky zad
} koženkové čalounění
} černý plastový kříž
} nastavitelná výška sedáku
} nastavitelné područky (součástí balení)

EXECUTIVE

produkt                                                     barva čalounění          obj. kód
manažerská židle „Champion”                       černá                 BBSZVV20

černá
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Nakláněcí mechanismus:
Mechanismus umožňující houpací
pohyb. Možnost manuálního nastavení
síly protiváhy ovladačem umístěném na
spodní straně sedáku.
Koženkové čalounění s obsahem pravé
kůže. Jemné na dotek, odolné a snadno
udržovatelné.

Executive křeslo „Boss”

Klasický design s opravdovým pohodlím.
32



Rozměry:

Materiály: 

Povrchová úprava:

Vlastnosti:

} celková výška: 100-110 cm
} výška sedáku: 44-54 cm
} hloubka sedáku: 47 cm
} šířka sedáku: 53 cm
} nosnost: 130 kg

} kov
} plast
} koženka

} barva kříže: černá
} čalounění: černá koženka

} polstrovaný sedák
} koženkové čalounění
} černý plastový kříž
} nakláněcí mechanismus s aretací, s možností nastavení síly protiváhy
} pevné područky (součástí balení)

EXECUTIVE

produkt                                                     barva čalounění          obj. kód
executive křeslo „Boss”                                   černá                 BBSZVV18

černá
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Executive křeslo „Enterprise”

Elegance, komfort a propracované detaily - vlastnosti, které dělají z tohoto křesla 
nepostradatelného společníka ve Vaší kanceláři.

Kloubový nakláněcí mechanismus:
jedinečný mechanismus umístěný v
přední části sedáku. Umožní Vašim
nohám být stále v kontaktu se zemí,
zatímco židle se naklání.
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Rozměry:

Materiály: 

Povrchová úprava:

Vlastnosti:

} celková výška: 112-120 cm
} výška sedáku: 50-58 cm
} hloubka sedáku: 52 cm
} šířka sedáku: 53 cm
} nosnost: 135 kg

} kov
} plast
} kůže

} barva kříže: černá/chrom
} čalounění: černá kůže

} polstrovaný sedák
} pohodlně tvarované vysoké opěradlo
} prémiová kvalita koženého čalounění
} kovový kříž
} kvalitní kloubový nakláněcí mechanismus, nastavitelná síla protiváhy, s aretací

v 5 pozicích
} pevné, čalouněné područky (součástí balení)

EXECUTIVE

produkt                                                     barva čalounění          obj. kód
executive křeslo „Enterprise”                         černá                 BBSZVV22

černá
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Přehled vlastností kancelářských židlí Mayah 

36

BBSZVV03               „Fresh”              6           l          l          l                                                               l

BBSZVV08                „Fun”                8           l          l                                                              l            l l

BBSZVV04              „Happy”            10          l          l          l         l         l                                    l l

BBSZVV05              „Happy”            10          l          l          l         l         l                                    l l

BBSZVV06          „Happy Plus”        12          l          l          l         l         l                                    l l

BBSZVV07          „Happy Plus”        12          l          l          l         l         l                                    l l

BBSZVV09              „Active”             14          l          l                      l         l                       l            l l
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BBSZVV12           „Energetic”          16          l          l                      l         l                       l            l l

BBSZVV13            „Comfort”           18          l          l                      l         l                       l            l l

BBSZVV14            „Comfort”           18          l          l                      l         l                       l            l l
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BBSZVV15               „Spirit”             20          l          l                                  l                       l              l l

BBSZVV16               „Spirit”             20          l          l                                  l                       l              l l

BBSZVV17            „Creative”           22          l          l                      l         l          l          l            l l

BBSZVV10              „Smart”             24          l          l                                  l                         l            l l

BBSZVV19               „Chief”             26          l          l                                  l                       l              l l

BBSZVV21              „Racer”             28          l          l                      l         l                       l            l l

BBSZVV20          „Champion”         30          l          l                      l         l                       l            l l

BBSZVV18               „Boss”              32          l          l                                                              l            l l

BBSZVV22          „Enterprise”         34          l          l                                                              l            l l
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Legenda

SNADNÁ MONTÁŽ
Židle se dodávají v nesmontovaném stavu.
Rychle a snadno sestavitelné.

NASTAVITELNÁ VÝŠKA SEDÁKU
Výška sedáku je snadno nastavitelná pomocí 
plynového pístu. 

NASTAVITELNÁ HLOUBKA OPĚRKY ZAD
Možnost nastavení hloubky opěradla pro 
dosažení správné podpory zad.

NASTAVITELNÁ HLOUBKA OPĚRKY ZAD
Možnost nastavení hloubky opěradla pro 
dosažení správné podpory zad.

NAKLÁNĚNÍ OPĚRKY ZAD
Nastavitelný úhel opěradla pro optimální pozici 
sezení s možností blokace.

NASTAVITELNÁ HLOUBKA SEDÁKU
Sedák lze posunout pro možnost zvětšení 
sedací plochy.

NASTAVITELNÉ PODRUČKY
Područky jsou výškově nastavitelné pro správnou
podporu rukou.

NAKLÁNĚNÍ SEDÁKU A OPĚRKY ZAD
Nezávislé asynchronní naklánění a blokace sedáku 
a opěradla pro požadovanou pozici.

SYNCHRONNÍ MECHANIKA
Synchronizované naklánění sedáku a opěrky zad. Větší ro-
zsah náklonu opěradla umožňuje relaxační pohodlné sezení.

NAKLÁNĚCÍ MECHANISMUS
Sedák a opěrka zad jsou spojeny a společně naklá-
něny ve stejném rozsahu. Nakláněcí mechanismus
s nastavením síly protiváhy a blokací.
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