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CZ /           Kancelářská židle s vysokým opěradlem, opěrka hlavy výškově  
a úhlově stavitelná, ergonomicky tvarované opěradlo z černé samonosné síťoviny, výškové 
nastavení bederní části opěradla, područky výškově, hloubkově a do stran nastavitelné, 
vrchní část vyrobena z měkkého polyuretanu, synchronní mechanismus s nastavením
3 rozsahů pohybu a nastavením tuhosti mechanismu, nezávislé nastavení hloubky sedáku, 
pětiramenný hliníkový kříž, kolečka PU o průměru 60 mm.

 
EN /             High back office chair, height and angle adjustable headrest, ergonomically 
shaped backrest made of black self-supporting mesh, height and angular adjustment of 
the lumbar support of the backrest, height and depth adjustable armrests, upper part made 
of soft polyurethane, synchronous mechanism with adjustment of 3 ranges of motion and 
stiffness setting mechanism, independent seat depth adjustment, five-armed aluminium 
base, 60 mm PU castors.
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KO 320H

základní příslušenství :  
basic accessories

kříž – leštěný hliník, synchronní mechanismus /  
čalounění dle aktuálních vzorníků

aluminium base, synchronous mechanism /  
upholstery according to current samplers
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područky 3D / armrests 3D

opěrka hlavy 2D / headrest 2D

slider
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KO 3200M

KO 321H

základní příslušenství :  
basic accessories

základní příslušenství :  
basic accessories

kříž – leštěný hliník, synchronní mechanismus /  
čalounění dle aktuálních vzorníků

aluminium base, synchronous mechanism /  
upholstery according to current samplers

kříž – nylon, synchronní mechanismus /  
čalounění dle aktuálních vzorníků

aluminium base, synchronous mechanism /  
upholstery according to current samplers

područky 3D / armrests 3D

područky 3D / armrests 3D

slider

opěrka hlavy 2D / headrest 2D

slider



poptat / demand  »

obchodní podmínky / business conditions   »
získejte 3D model / ask for 3D model  »

dodací podmínky / delivery terms 
Dodací lhůta u standardního provedení je 3 týdny,  
u speciálního technického provedení je dodací lhůta 5 týdnů.
The delivery time for a standard version is 3 weeks,  
for a special technical design the delivery time is 5 weeks.
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KO 3210M

základní příslušenství :  
basic accessories

kříž – nylon, synchronní mechanismus /  
čalounění dle aktuálních vzorníků

aluminium base, synchronous mechanism /  
upholstery according to current samplers

područky 3D / armrests 3D

slider
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