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Design Baldanzi & Novelli
Storm je sérií židlí, která přináší souhru moderního
designu, kvality a dokonalé ergonomie. Tyto faktory
pevně provázely celý vývoj a vznik Stormu. Věříme,
že Storm skutečně naplní očekávání každého uživatele.
Série nabízí širokou paletu modelů v mnoha úrovních
výbavy a tedy i možnost vybrat si svůj vlastní Storm.
The Storm collection offers a combination of unique
design, impressive quality and superb ergonomic
properties – qualities that stood at the birth and were
present in the development of the Storm collection.
We trust that Storm will meet the expectations of all
users. It offers a wide selection of variously equipped
models; in essence, it gives the opportunity to choose
one’s own Storm.
Storm ist eine Stuhlserie, welche den Einklang von
modernem Design, Qualität und vollkommener Ergonomie bringt. Diese Faktoren begleiteten ständig die
ganze Entwicklung und Entstehung von Storm. Wir
sind zuversichtlich, dass Storm die Erwartungen von
jedem Benutzer tatsächlich erfüllt. Die Serie bietet
eine breite Palette von Modellen mit vielen Ausstattungsniveaus und somit auch die Möglichkeit,
seinen eigenen Storm auszuwählen.
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Storm je vybaven také multifunkčními
područkami. Područky 540 jsou výškově
i šířkově nastavitelné. Područky 550
jsou výškově i šířkově nastavitelné
a horní polyuretanová loketní opěrka
je hloubkově nastavitelná a také natočitelná do stran.
The Storm comes with multifunctional
armrests. The 540 armrests are height
and width adjustable. The 550 armrests
are height and width adjustable; the
polyurethane elbow support on top of
the armrest is depth and tilt adjustable.
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Storm ist auch mit Multifunktionsarmlehnen ausgestattet. Die Armlehnen
540 sind höhen- sowie breitenverstellbar. Die Armlehnen 550 sind höhenund breitenverstellbar und die obere
Ellenbogenstütze aus Polyurethan ist
tiefenverstellbar und auch seitlich
schwenkbar.
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V případě serie Storm je dokonce možné
vybírat ze tří mechanismů. V nabídce je výborný
mechanismus TI, který uspokojí ty nejvyšší
nároky na ergonomii a komfort, zcela nový
mechanismus SY zaručující výbornou ergonomii
židle a v případě modelů 540 také základní
mechanismus SY, již tradiční a ověřený mechanismus, který naplňuje všeobecné požadavky
sezení a přináší atraktivní cenu.
In the Storm collection you can choose from
three mechanisms. There is the superb TI
mechanism which will satisfy the highest
demands on ergonomic design and comfort;
the brand new SY mechanism which ensures
excellent chair ergonomics and, for the 540
model, the basic SY mechanism, a trusted
and time-proof mechanism which meets
general seating requirements at an attractive
price.
Im Fall der Serie Storm kann man sogar aus
drei Mechanismen wählen. Ange- boten wird
der hervorragende Mechanismus TI, der die
höchsten Ansprüche an Ergonomie und
Komfort erfüllt, der ganz neue Mechanismus
SY, der eine ausgezeichnete Stuhlergonomie
gewährleistet, und im Falle der Modelle 540
auch der Grundmechanismus SY, der bereits
traditionelle und bewährte Mechanismus, der
die allgemeinen Anforderungen des Sitzens
erfüllt und einen attraktiven Preis bietet.
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Elegantně tvarované opěradlo, je připojeno
k mechanismu židle efektně provedeným
a pevným hliníkovým dílem. Opěradlo je
čalouněno samonosnou síťovinou a může
být vybaveno výškově nastavitelnou opěrkou
hlavy i výškově nastavitelnou bederní opěrkou.
Samozřejmostí výbavy je možnost hloubkově
nastavitelného sedáku.
The elegantly shaped backrest is attached
to the chair mechanism with a striking, solid
aluminium piece. The backrest is upholstered
in self-supporting mesh and can be equipped
with a height-adjustable headrest and
height-adjustable lumbar support. The chair
also provides seat depth control.
Die elegant geformte Rückenlehne ist mit
einem effektvoll ausgeführten und festen
Aluminiumteil am Stuhlmechanismus befestigt. Die Rückenlehne ist mit einem selbsttragenden Netzgewebe gepolstert und kann mit
einer höhenverstellbaren Kopfstütze sowie
einer höhenverstellbaren Lordosenstütze
ausgerüstet werden. Eine Selbstverständlichkeit der Ausstattung ist die Möglichkeit eines
tiefenverstellbaren Sitzes.
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Chromová povrchová úprava rámů židlí
je na vysoké úrovni. Je možné zvolit
také modely, kde rámy jsou dokončený
kvalitní práškovou barvou. Konferenční
židle Storm jsou stohovatelné.
The chrome finish of the chair frames
is of high quality. Users can also choose
from a variety of excellent powdercoated frames. The Storm conference
chairs are stackable.
Die verchromte Oberfläche der Stuhlrahmen hat ein hohes Niveau. Man
kann auch Modelle wählen, wo die
Rahmen mit hochwertiger Pulverfarbe
behandelt sind. Die Konferenzstühle
Storm sind stapelbar.

530-T

530-B

530-T

530-T

555-TI

storm

555-TI

555-TI

555-TI

545-TI

545-TI

530-B

550-SY

545-SY

545-SY

530-B

540-SY

540-SY

540-SY

530-T

555-TI
• Otočná židle s výškově nastavitelnou opěrkou
hlavy, vybavena mechanismem TI s nezávislým
nastavením úhlu sedáku, hloubkově nastavitelným
čalouněným sedákem a opěradlem čalouněným
síťovinou.
• Swivel chair with a height-adjustable headrest,
the TI mechanism, an independent seat tilt
control, depth-adjustable upholstered seat and
backrest upholstered in mesh.
• Drehstuhl mit höhenverstellbarer Kopfstütze,
ausgestattet mit Mechanismus TI mit unabhängiger Einstellung des Sitzwinkels, tiefenverstellbarem Polstersitz und einer mit Netzgewebe
gepolsterten Rückenlehne.

550-TI
• Otočná židle s výškově nastavitelnou
opěrkou hlavy, vybavena mechanismem
TI, hloubkově nastavitelným čalouněným
sedákem a opěradlem čalouněným
síťovinou.
• Swivel chair with a height-adjustable
headrest, the TI mechanism, a depth-adjustable upholstered seat and backrest
upholstered in mesh.
• Drehstuhl mit höhenverstellbarer
Kopfstütze, ausgestattet mit Mechanismus TI, tiefenverstellbarem Polstersitz
und einer mit Netzgewebe gepolsterten
Rückenlehne.
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• Otočná židle s výškově nastavitelnou
opěrkou hlavy, vybavena mechanismem
SY, hloubkově nastavitelným čalouněným sedákem a opěradlem čalouněným
síťovinou.
• Swivel chair with a height-adjustable
headrest, the SY mechanism, a depth-adjustable upholstered seat and
backrest upholstered in mesh.
• Drehstuhl mit höhenverstellbarer
Kopfstütze, ausgestattet mit Mechanismus SY, tiefenverstellbarem Polstersitz
und einer mit Netzgewebe gepolsterten
Rückenlehne.
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• Otočná židle se středně vysokým opěradlem,
vybavena standardním mechanismem SY, čalouněným sedákem a opěradlem čalouněným
síťovinou.
• Swivel chair with a medium backrest,
the standard SY mechanism, a upholstered
seat and backrest upholstered in mesh.
• Drehstuhl mit mittelhoher Rückenlehne,
ausgestattet mit Standardmechanismus
SY, Polstersitz und einer mit Netzgewebe
gepolsterten Rückenlehne.
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• Konferenční stohovatelná židle,
čalouněný sedák, transparentní lesklé
opěradlo – polykarbonát, ocelový rám
židle.
• Stackable conference chair, upholstered seat, polished transparent
backrest (polycarbonate), steel frame.
• Stapelbarer Konferenzstuhl, gepolsterter Sitz, transparente glänzende
Rückenlehne – Polykarbonat, Stuhlrahmen aus Stahl.

530-B
• Konferenční stohovatelná židle,
čalouněný sedák, černé lesklé opěradlo – polykarbonát, ocelový rám židle.
• Stackable conference chair, upholstered seat, polished black backrest
(polycarbonate), steel frame.
• Stapelbarer Konferenzstuhl, gepolsterter Sitz, schwarze glänzende Rückenlehne – Polykarbonat, Stuhlrahmen
aus Stahl.
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547-TI
• Otočná židle se středně vysokým opěradlem,
vybavena mechanismem TI s nezávislým nastavením úhlu sedáku, hloubkově nastavitelným
čalouněným sedákem a opěradlem čalouněným
síťovinou.
• Swivel chair with a medium backrest, the TI
mechanism, an independent seat tilt control,
depth-adjustable upholstered seat and backrest
upholstered in mesh .
• Drehstuhl mit mittelhoher Rückenlehne, ausgestattet mit Mechanismus TI mit unabhängiger
Einstellung des Sitzwinkels, tiefenverstellbarem
Polstersitz und einer mit Netzgewebe gepolsterten Rückenlehne.

545-TI
• Otočná židle se středně vysokým
opěradlem, vybavena mechanismem
TI, hloubkově nastavitelným čalouněným
sedákem a opěradlem čalouněným
síťovinou.
• Swivel chair with a medium backrest,
the TI mechanism, a depth-adjustable
upholstered seat and backrest upholstered
in mesh.
• Drehstuhl mit mittelhoher Rückenlehne, ausgestattet mit Mechanismus
TI, tiefenverstellbarem Polstersitz und
einer mit Netzgewebe gepolsterten
Rückenlehne.

545-SY
• Otočná židle se středně vysokým
opěradlem , vybavena mechanismem
SY, hloubkově nastavitelným čalouněným
sedákem a opěradlem čalouněným
síťovinou.
• Swivel chair with a medium backrest,
the SY mechanism, a depth-adjustable
upholstered seat and backrest upholstered in mesh.
• Drehstuhl mit mittelhoher Rückenlehne, ausgestattet mit Mechanismus
SY, tiefenverstellbarem Polstersitz und
einer mit Netzgewebe gepolsterten
Rückenlehne.
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Kancelářský nábytek M1, s.r.o.
www.m1.cz

Kancelářský a sedací nábytek (kancelářské, manažerské a ergonomické židle)
Návrh a CAD projekt interiéru ve 3D a vizualizace.
Zpracujeme komerční interiéry na klíč.
Studio zdravého sezení.
Naší specializací je ergonomie sezení.
Jsme průkopníci systému SEDĚT - LEŽET - STÁT.
Pravděpodobně jako jediní na světě vyrábíme ergonomické doplňky k židlím.

obchodní firma: Kancelářský nábytek M1, s. r. o.
sídlo: Masarykova č.p.466/ 212, 415 10 Teplice
zapsána v OR, vedeným Krajským soudem v Ústí n.L.,
oddíl C, vložka 10223, den zápisu: 24. ledna 1996
IČO: 64651371, DIČ: CZ64651371,
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 831780247/0100
www.m1.cz teplice@m1.cz

prodejna I:
415 10 TEPLICE
Masarykova č.p.466/ 212
tel: 417 530 136
tel/fax: 417 562 158
mobil: 605 212 616
e-mail: teplice@m1.cz

prodejna II:
412 01 LITOMĚŘICE
Želetická č.p.699/ 8
tel: 416 739 017
tel/fax: 416 739 160
mobil: 603 273 624
e-mail: litomerice@m1.cz

prodejna III:
170 00 PRAHA 7
U průhonu č. p. 523/6
tel: 739 055 040
mobil 1: 603 439 910
mobil 2: 603 486 096
e-mail: praha@m1.cz

