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CZ /           Kancelářská židle s vysokým / středně vysokým opěradlem, opěradlo  
v horní části zpevněno hliníkovou rozpěrou, sedák a opěradlo z černé samonosné síťoviny 
K&R, rám z černého / šedého nylonu, pevné područky z černého / šedého nylonu, 
integrovaný houpací mechanismus ukrytý ve spodní části rámu, pětiramenný hliníkový  
kříž, kolečka PU o průměru 60 mm. 

 
EN /             High / medium back office chair, rear backrest reinforced with aluminum 
strut, upholstered seat and backrest made of black self-supporting mesh K & R, frame made 
of black / grey nylon, black / grey nylon solid armrests, the swing mechanism is integrated
at the bottom of the frame, five-arm aluminium base, 60 mm PU castors.
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EY 800H

EY 802L

kříž - leštěný hliník, houpací mechanismus /  
čalounění - černá samonosná síťovina K&R, černý plast

aluminium base, swing mechanism /  
upholstered by self black supporting mesh K&R, black plastic

kříž - leštěný hliník, houpací mechanismus /  
čalounění - černá samonosná síťovina K&R, černý plast

aluminium base, swing mechanism /  
upholstered by self black supporting mesh K&R, black plastic
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EY 803LG

EY 822L

EY 801HG

kříž - leštěný hliník, houpací mechanismus /  
čalounění - černá samonosná síťovina K&R, šedý plast

aluminium base, swing mechanism /  
upholstered by self black supporting mesh K&R, black plastic

kříž - leštěný hliník, houpací mechanismus /  
čalounění - černá samonosná síťovina K&R, černý plast

aluminium base, swing mechanism /  
upholstered by self black supporting mesh K&R, black plastic

kříž - leštěný hliník, houpací mechanismus /  
čalounění - černá samonosná síťovina K&R, šedý plast

aluminium base, swing mechanism /  
upholstered by self black supporting mesh K&R, black plastic

kříž - leštěný hliník, houpací mechanismus /  
čalounění - černá samonosná síťovina K&R, šedý plast

aluminium base, swing mechanism /  
upholstered by self black supporting mesh K&R, black plastic

EY 823LG



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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