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 CENÍK PLATÍ OD 1. 6. 2011MEDISIT   ZÁRUKA 5 LET 

MEDISIT 1142  MEDISIT 1152 MEDISIT 1162 MEDISIT 3332

celočalouněné laboratorní sedátko 
(bez opěry a područek), 
nastavení výšky plynovým pístem, 
kovový kříž (chrom)

čalouněná laboratorní židle,
nastavení výšky plynovým pístem,
výškově stavitelná naklápěcí opěra,
zadní kryt opěry černý plast,
kovový kříž (chrom),
bez područek

čalouněná laboratorní židle,
nastavení výšky dlouhým plynovým 
pístem,
výškově stavitelná naklápěcí opěra,
zadní kryt opěry černý plast,
kovový kříž (chrom) s kluzáky
bez područek
stavitelný opěrný kruh na nohy

lékařská pracovní židle s vysokým 
opěradlem, 
výškově stavitelná a naklápěcí opěra hlavy, 
zadní kryt opěry černý plast,
výškově nastavitelná bederní opěra, 
komfortní synchronní mechanismus 
s aretací polohy a ergonomickým 
nastavením tuho sti, 
kovový kříž (chrom), 
volitelná hloubka sedáku, 
čalouněné područky 4D (chrom)

výška sedáku:   44–57 cm výška sedáku:   44–57 cm výška sedáku:   56–82 cm výška sedáku:  46–53 cm

výška židle:   44–57 cm výška židle:    73–86 cm výška židle:   87–113 cm výška židle:   121–128cm

hloubka sedu:   Ø 41 cm hloubka sedu:   Ø 41 cm hloubka sedu:   Ø 41 cm hloubka sedu:   48–54 cm

šířka židle:   Ø 41 cm šířka židle:   Ø 41 cm šířka židle:   Ø 41 cm šířka židle:   62–68 cm

váha židle:   4 kg váha židle:   5 kg váha židle:   7 kg váha židle:   19  kg

max. nosnost:   110 kg max. nosnost:   110 kg max. nosnost:   110 kg max. nosnost:   120 kg

postava:    VŠECHNY TYPY postava:     VŠECHNY TYPY postava:     VŠECHNY TYPY postava: 

ergonomie: ergonomie:  ergonomie:  ergonomie:    

2 990 Kč
potahy a. • 3 588 Kč vč. DPH

3 600 Kč  
potahy a. • 4 320 Kč vč. DPH

4 600 Kč  
potahy a. • 5 520 Kč vč. DPH

7 500 Kč 
potahy a. • 9 000 Kč vč. DPH

3 300 Kč
potahy b. • 3 960 Kč vč. DPH

3 900 Kč  
potahy b. • 4 680 Kč vč. DPH

4 900 Kč  
potahy b. • 5 880 Kč vč. DPH

8 300 Kč 
potahy b. • 9 960 Kč vč. DPH
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 CENÍK PLATÍ OD 1. 6. 2011  ZÁRUKA 5 LET   MEDISIT

MEDISIT 4202  MEDISIT 4302
MEDISIT 4322 – chrom

MEDISIT 4324 – šedá

MEDISIT 4332 – chrom

MEDISIT 4334 – šedá

celočalouněná konferenční židle, 
stohovatelná, čalouněný sedák a opěra, 
zadní kryt opěry černý plast, 
kovový stojan (chrom),
bez područek

celočalouněná lékařská židle, 
výškově stavitelná, 
čalouněný sedák a opěra, 
zadní kryt opěry černý plast, 
kovový kříž (chrom),
bez područek

dvoumístná lavice, 
čalouněný sedák a opěra, 
zadní kryt opěry černý plast, 
kovové díly (chrom nebo šedé),
šedý nosník, 
možno kombinovat s odkládací 
deskou – viz příslušenství

třímístná lavice, 
čalouněný sedák a opěra, 
zadní kryt opěry černý plast, 
kovové díly (chrom nebo šedé), 
šedý nosník, 
možno kombinovat s odkládací 
deskou – viz příslušenství

výška sedáku:   47 cm výška sedáku:   45–58 cm výška sedáku:   48 cm výška sedáku:   48 cm

výška židle:   84 cm výška židle:   81–94 cm výška lavice:   82 cm výška lavice:   82 cm

hloubka sedu:   44 cm hloubka sedu:   44 cm hloubka sedu:   44 cm hloubka sedu:   44 cm

šířka židle:   44 cm šířka židle:   44 cm šířka lavice:   95 cm šířka lavice:   151 cm

váha židle:   7 kg váha židle:   10 kg váha lavice:   17 kg váha lavice:   21 kg

max. nosnost:   110 kg max. nosnost:   110 kg max. nosnost:   2 x120 kg max. nosnost:   3 x120 kg

postava:    VŠECHNY TYPY postava:     VŠECHNY TYPY postava:     VŠECHNY TYPY postava:     VŠECHNY TYPY

ergonomie:  ergonomie:  ergonomie:  ergonomie:  

2000 Kč
potahy a. • 2 400 Kč vč. DPH

3 300 Kč  
potahy a. • 3 960 Kč vč. DPH

6 600 Kč  
potahy a. • 7 920 Kč vč. DPH

8 700 Kč 
potahy a. • 10 440 Kč vč. DPH

2 600 Kč
potahy b. • 3 120 Kč vč. DPH

3 900 Kč  
potahy b. • 4 680 Kč vč. DPH

7 500 Kč  
potahy b. • 9 000 Kč vč. DPH

9 900 Kč 
potahy b. • 11 880 Kč vč. DPH
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 CENÍK PLATÍ OD 1. 6. 2011

VÝBĚR POTAHŮ

kategorie potahů a.: DX 10–19, KX 30–48, LX 60–75*
kategorie potahů b.: BX 30–48, LX 90–101*, TX 10–18*

POZN.: * TYTO POTAHY PLATÍ POUZE PRO MODEL MEDISIT 3332

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NASTAVITELNÁ BEDERNÍ OPĚRA
PRO MODEL 3332

kolečka pro tvrdé povrchy 
(dlažba, plovoucí podlahy)
kolečka pro měkké povrchy 
(koberce)
kluzáky
(pro vyloučení pohybu židle)
VÝBĚR KOLEČEK/KLUZÁKŮ 
JE NUTNÉ UPŘESNIT U KAŽDÉ ŽIDLE 
ZVLÁŠŤ PŘI OBJEDNÁVCE!!!

v ceně 

ODKLÁDACÍ DESKA LAMINO
černá odkládací lamino deska pro lavice

sleva 1 000 Kč (1 200 vč. DPH)
na sedadlo z ceny a.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! 

Kolečka volitelná pro měkké povrchy 
(koberce) nebo tvrdé povrchy 
(dlažba, plovoucí podlaha, linoleum, 
marmoleum) jsou volitelná pouze 
u modelů židlí s bežnou výškou sedu. 
Všechny zvýšené židle (MEDISIT 1162) 
jsou v souladu s platnou bezpečnostní 
normou dodávány výhradně 
s opěrným kruhem a kluzáky. 
VÝROBCE NERUČÍ ZA JAKÉKOLIV 
PRÁVNÍ NÁSLEDKY VZNIKLÉ 
NESPRÁVNÝM UŽÍVÁNÍM VÝROBKU 
NEBO NEOPRÁVNĚNÝM ZÁSAHEM 
DO KONSTRUKCE VÝROBKU, NAPŘ. 
VÝMĚNA KLUZÁKŮ ZA KOLEČKA 
APOD... v ceně

MEDISIT   ZÁRUKA 5 LET 

MEDISIT 4342 – chrom

MEDISIT 4344 – šedá

MEDISIT 4352 – chrom

MEDISIT 4354 – šedá

čtyřmístná lavice, 
čalouněný sedák a opěra,
zadní kryt opěry černý plast, 
kovové díly (chrom nebo šedé), 
šedý nosník, 
možno kombinovat s odkládací 
deskou – viz příslušenství

pětimístná lavice, 
čalouněný sedák a opěra,
zadní kryt opěry černý plast, 
kovové díly (chrom nebo šedé), 
šedý nosník, 
možno kombinovat s odkládací 
deskou – viz příslušenství

výška sedáku:    48 cm výška sedáku:    48 cm

výška lavice:    82 cm výška lavice:    82 cm

hloubka sedu: 44 cm hloubka sedu: 44 cm

šířka lavice:    207 cm šířka lavice:    263 cm

váha lavice:    25 kg váha lavice:    29 kg

max. nosnost:    4  x 120 kg max. nosnost:    5 x 120 kg

postava:    VŠECHNY TYPY postava:     VŠECHNY TYPY

ergonomie:  ergonomie:  

10 800 Kč
potahy a. • 12 960 Kč vč. DPH

12 900 Kč 
potahy a. • 15 480 Kč vč. DPH

12 100 Kč
potahy b. • 14 520 Kč vč. DPH

14 500 Kč 
potahy b. • 17 400 Kč vč. DPH


