
NEW ARTWORK

MODEL íslo výrobku Provedení Cena v K
bez DPH Váha Objem

Barva základny (k íže)
NEW ARTWORK erný

plast
alu -

komaxit
alu -
chrom

MOC kg  m3

AN00 ------- ---
erný plastový

k íž , bez
podru ek

6220,- 15,0 0,22

AN00R ------- ----

erný plastový
k íž,
v . podru ek R
- erné

7065,- 15,0 0,22

AN00W ------- ----

erný plastový
k íž,
v . podru ek
W2 - pevné

7355,- 15,0 0,22

AN00C2 -------- ----

erný plastový
k íž,
v . podru ek
C2 – výškov
stavitelné

7995,- 15,0 0,22

Kole ka na tvrdou
podlahu (pr m r 65 mm)

erná, pr m r
epu 11 mm 350,-

Rozm ry:
- výška sezení

42-55cm
- ší ka sedáku

48 cm
- hloubka sedáku

46 cm
- výška op ráku

57 cm

Popis:

Ergonomické op radlo
hranatého tvaru potažené
sí ovinou, vybavené
výškov stavitelnou
oporou bederních obratl
a systémem Body-
Balance – Tec.
Ergonomicky tvarovaný
sedák.
Relaxa ní synchronní
mechanismus s možností
nastavení vzájemné
polohy sedáku a op ráku
v etn nastavení dle váhy
sedícího a velkým úhlem
sklonu op ráku.

Potahové látky:
Sedák Op rák

BB0 sí ovina erná sí ovina erná
BB4 oranžová sí ovina erná
BB5 zelená sí ovina erná
BB6 modrá sí ovina erná
BB9 žlutá sí ovina erná

Podru ky R



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
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