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PROWORK THERAPIA® technické údaje
             

         

 
POZN: Unikátní ergonomické e�ení �idle Therapia / Therapia Mini je schváleno jako u�itný a pr myslový 
vzor a je chrán no ochrannou známkou.  

 
 

THERAPIA 9910 ( erná, bez ramínka)
 

vý�ka sedáku:   51 - 65 cm váha �idle: 26 kg  
vý�ka �idle: 135 � 149 cm max. nosnost:  130 kg 
hloubka sedu: 49 cm  t lesný typ: st ední a vysoká postava 
�í ka �idle: 54 - 70 cm ergonomie:           exkluzivní + unikátní 

 
 

THERAPIA 9912 (chrom, bez ramínka) 
 

vý�ka sedáku:   51 - 65 cm váha �idle: 26 kg  
vý�ka �idle: 135 � 149 cm max. nosnost:  130 kg 
hloubka sedu: 49 cm  t lesný typ: st ední a vysoká postava 
�í ka �idle: 54 - 70 cm ergonomie:           exkluzivní + unikátní 

 
 

THERAPIA 9920 ( erná, s ramínkem)
 

vý�ka sedáku:   51 - 65 cm váha �idle: 27 kg  
vý�ka �idle: 135 � 149 cm max. nosnost:  130 kg 
hloubka sedu: 49 cm  t lesný typ: st ední a vysoká postava 
�í ka �idle: 54 - 70 cm ergonomie:           exkluzivní + unikátní 

 

THERAPIA 9922 (chrom, s ramínkem) 
 

vý�ka sedáku:   51 - 65 cm váha �idle: 27 kg  
vý�ka �idle: 135 � 149 cm max. nosnost:  130 kg 
hloubka sedu: 49 cm  t lesný typ: st ední a vysoká postava 
�í ka �idle: 54 - 70 cm ergonomie:           exkluzivní + unikátní 
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PROWORK THERAPIA® MINI technické údaje 
 

 
 
POZN: Unikátní ergonomické e�ení �idle Therapia / Therapia Mini je schváleno jako u�itný a pr myslový 
vzor a je chrán no ochrannou známkou. 
 
 
 

 
 
 

 
 THERAPIA MINI 9600 ( erný plast, bez podru ek, bez posuvu)

 

vý�ka sedáku:   46 - 53 cm váha �idle: 14,5 kg  
vý�ka �idle: 850 - 980 cm max. nosnost:  80 kg 
hloubka sedu: 38 cm  t lesný typ: malá a st ední postava 
�í ka �idle: 47 cm  ergonomie:  exkluzivní + unikátní 

 
 THERAPIA MINI 9609 (bílý plast, bez podru ek, bez posuvu) 

 

vý�ka sedáku:   46 - 53 cm váha �idle: 14 kg  
vý�ka �idle: 850 - 980 cm max. nosnost:  80 kg 
hloubka sedu: 38 cm  t lesný typ: malá a st ední postava 
�í ka �idle: 47 cm  ergonomie:  exkluzivní + unikátní 

 
 THERAPIA MINI 9610 ( erný plast, s podru kami, bez posuvu)

 

vý�ka sedáku:   46 - 53 cm váha �idle: 17 kg  
vý�ka �idle: 850 - 980 cm max. nosnost:  80 kg 
hloubka sedu: 38 cm  t lesný typ: malá a st ední postava 
�í ka �idle: 47 � 62 cm ergonomie:  exkluzivní + unikátní 

 THERAPIA MINI 9619 (bílý plast, s podru kami, bez posuvu) 
 

vý�ka sedáku:   46 - 53 cm váha �idle: 15,5 kg  
vý�ka �idle: 850 - 980 cm max. nosnost:  80 kg 
hloubka sedu: 38 cm  t lesný typ: malá a st ední postava 
�í ka �idle: 47 � 62 cm ergonomie:  exkluzivní + unikátní 

THERAPIA MINI 9800 ( erný plast, bez podru ek, s posuvem)
 

vý�ka sedáku:   49 - 56 cm váha �idle: 17 kg  
vý�ka �idle: 880 - 1010 cm max. nosnost:  80 kg 
hloubka sedu: 38 cm  t lesný typ: malá a st ední postava 
�í ka �idle: 47 cm  ergonomie:  exkluzivní + unikátní 

THERAPIA MINI 9809 (bílý plast, bez podru ek, s posuvem) 
 

vý�ka sedáku:   49 - 56 cm váha �idle: 16,5 kg  
vý�ka �idle: 880 - 1010 cm max. nosnost:  80 kg 
hloubka sedu: 38 cm  t lesný typ: malá a st ední postava 
�í ka �idle: 47 cm  ergonomie:  exkluzivní + unikátní 

THERAPIA MINI 9810 ( erný plast, s podru kami, s posuvem) 
 
vý�ka sedáku:   49 - 56 cm váha �idle: 19,5 kg  
vý�ka �idle: 880 - 1010 cm max. nosnost:  80 kg 
hloubka sedu: 38 cm  t lesný typ: malá a st ední postava 
�í ka �idle: 47 � 62 cm ergonomie: exkluzivní + unikátní

THERAPIA MINI 9819 (bílý plast, s podru kami, s posuvem) 
 

vý�ka sedáku:   49 - 56 cm váha �idle: 18 kg  
vý�ka �idle: 880 - 1010 cm max. nosnost:  80 kg 
hloubka sedu: 38 cm  t lesný typ: malá a st ední postava 
�í ka �idle: 47 � 62 cm ergonomie:  exkluzivní + unikátní 

PODNOŽKA – barevné provedení 
1003 – B ( erná), W (bílá), Y (�lutá), P (oran�ová), R ( ervená), S (modrá), G (zelená),  
E (slonová) 



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: prodejna II: prodejna III:
415 10 TEPLICE 412 01 LITOMĚŘICE 170 00 PRAHA 7
Masarykova č.p.466/ 212 Želetická č.p.699/ 8 U průhonu č. p. 523/6
tel: 417 530 136 tel: 416 739 017 tel: 739 055 040
tel/fax: 417 562 158 tel/fax: 416 739 160 mobil 1: 603 439 910
mobil: 605 212 616 mobil: 603 273 624 mobil 2: 603 486 096
e-mail: teplice@m1.cz e-mail: litomerice@m1.cz e-mail: praha@m1.cz
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