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 CENÍK PLATÍ OD 1. 6. 2011

SYSTEMO 4800 – kov černý

SYSTEMO 4802 – chrom

SYSTEMO 4804 – kov šedý

SYSTEMO 4810 – kov černý

SYSTEMO 4812 – chrom

SYSTEMO 4814 – kov šedý

SYSTEMO 4820 – kov černý

SYSTEMO 4822 – chrom

SYSTEMO 4824 – kov šedý

SYSTEMO 4830 – kov černý

SYSTEMO 4832 – chrom

SYSTEMO 4834 – kov šedý

stohovatelná konferenční židle, 
plastový sedák a opěra (různé barvy 
plastů), 
kovová kostra (černá, chrom, šedá),
bez područek

stohovatelná konferenční židle, 
plastový sedák a opěra (různé barvy 
plastů), 
kovová kostra (černá, chrom, šedá),
s područkami

stohovatelná konferenční židle,  
kovová kostra (černá, chrom, šedá),
dřevěný sedák a opěra 
(mořené + lakované),
bez područek

stohovatelná konferenční židle, 
kovová kostra (černá, chrom, šedá), 
dřevěný sedák a opěra 
(mořené + lakované),
s područkami

výška sedáku:  47 cm výška sedáku:  47 cm výška sedáku:   47 cm výška sedáku:  47 cm

výška židle: 82 cm výška židle: 82 cm výška židle: 82 cm výška židle:  82 cm

hloubka sedu: 48 cm hloubka sedu: 48 cm hloubka sedu: 48 cm hloubka sedu:  48 cm

šířka sedáku:  44 cm šířka sedáku:  44 cm šířka sedáku: 44 cm šířka sedáku: 44 cm

šířka židle: 51 cm šířka židle:  66 cm šířka židle:  51 cm šířka židle:  66 cm

váha židle: 5,5 kg váha židle:  6,5 kg váha židle:  6 kg váha židle:  7 kg

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

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

ergonomie:  ergonomie:   ergonomie:  ergonomie:   

1 600 Kč
1 920 Kč vč. DPH

2 200 Kč  
2 640 Kč vč. DPH

2 600 Kč  
3 120Kč vč. DPH

3 200 Kč 
3 840 Kč vč. DPH

ZÁRUKA 5 LET   SYSTEMO 
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SYSTEMO 4840 – kov černý

SYSTEMO 4842 – chrom

SYSTEMO 4844 – kov šedý

SYSTEMO 4850 – kov černý

SYSTEMO 4852 – chrom

SYSTEMO 4854 – kov šedý

stohovatelná konferenční židle, 
čalouněný plastový sedák a opěra 
(lze vybrat různé barvy plastů), 
kovová kostra (černá, chrom, šedá),
bez područek

stohovatelná konferenční židle 
čalouněný plastový sedák a opěra 
(lze vybrat různé barvy plastů), 
kovová kostra (černá, chrom, šedá),
s područkami

výška sedáku: 50 cm výška sedáku:  50 cm

výška židle:  82 cm výška židle: 82 cm

hloubka sedu: 48 cm hloubka sedu: 48 cm

šířka sedáku: 44 cm šířka sedáku:  44 cm

šířka židle: 51 cm šířka židle:  66 cm

váha židle:  6 kg váha židle: 7 kg

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

postava:    VŠECHNY TYPY postava:     VŠECHNY TYPY

ergonomie:  ergonomie:   

2 000 Kč
potahy a. • 2 400 Kč vč. DPH

2 600 Kč  
potahy a. • 3 120 Kč vč. DPH

2 400 Kč
potahy b. • 2 880 Kč vč. DPH

3 000 Kč
potahy b. • 3 600 Kč vč. DPH

SYSTEMO   ZÁRUKA 5 LET   
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SYSTEMO 4520 – kov černý

SYSTEMO 4522 – chrom

SYSTEMO 4524 – kov šedý

SYSTEMO 4530 – kov černý

SYSTEMO 4532 – chrom

SYSTEMO 4534 – kov šedý

SYSTEMO 4540 – kov černý

SYSTEMO 4542 – chrom

SYSTEMO 4544 – kov šedý

SYSTEMO 4550 – kov černý

SYSTEMO 4552 – chrom

SYSTEMO 4554 – kov šedý

dvoumístná lavice, plastový sedák 
a opěra (různé barvy plastů), 
kovové díly (černé, chromové nebo šedé), 
černý nosník (pro všechny typy), 
cena bez područek       

třímístná lavice, plastový sedák 
a opěra (různé barvy plastů), 
kovové díly (černé, chromové nebo šedé), 
černý nosník (pro všechny typy), 
cena bez područek

čtyřmístná lavice, plastový sedák 
a opěra (různé barvy plastů), 
kovové díly (černé, chromové nebo šedé), 
černý nosník (pro všechny typy), 
cena bez područek

pětimístná lavice, plastový sedák 
a opěra (různé barvy plastů), 
kovové díly (černé, chromové nebo šedé), 
černý nosník (pro všechny typy), 
cena bez područek

výška lavice:  82 cm výška lavice:  82 cm výška lavice:  82 cm výška lavice:  82 cm

hloubka sedu:  48 cm hloubka sedu:  48 cm hloubka sedu: 48 cm hloubka sedu:  48 cm

šířka sedáku:  44 cm šířka sedáku:  44 cm šířka sedáku: 44 cm šířka sedáku: 44 cm

výška sedáku:  47 cm výška sedáku: 47 cm výška sedáku: 47 cm výška sedáku:  47 cm

šířka lavice:  104 cm šířka lavice: 165 cm šířka lavice:  216 cm šířka lavice: 272 cm

váha lavice:  20 kg váha lavice: 24 kg váha lavice:  29  kg váha lavice: 34 kg

max. nosnost:  2 x 110 kg max. nosnost:  3 x 110 kg max. nosnost:    4 x 110 kg max. nosnost: 5 x 110 kg

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

ergonomie:  ergonomie:  ergonomie:  ergonomie:  

4520 

3 700 Kč
4 440 Kč vč. DPH

4530 

4 600 Kč  
5 520 Kč vč. DPH

4540 

5 600 Kč  
6 720 Kč vč. DPH

4550 

6 400 Kč 
7 680 Kč vč. DPH

4522 / 4524

4 500 Kč
5 400 Kč vč. DPH

4532 / 4534 

5 500 Kč  
6 600 Kč vč. DPH

4542  /  4544 

6 600 Kč  
7 920 Kč vč. DPH

4552  / 4554 

7 600 Kč 
9 120 Kč vč. DPH

ZÁRUKA 5 LET   SYSTEMO 



24

 CENÍK PLATÍ OD 1. 6. 2011

SYSTEMO 4620 – kov černý

SYSTEMO 4622 – chrom

SYSTEMO 4624 – kov šedý

SYSTEMO 4630 – kov černý

SYSTEMO 4632 – chrom

SYSTEMO 4634 – kov šedý

SYSTEMO 4640 – kov černý

SYSTEMO 4642 – chrom

SYSTEMO 4644 – kov šedý

SYSTEMO 4650 – kov černý

SYSTEMO 4652 – chrom

SYSTEMO 4654 – kov šedý

dvoumístná lavice, 
dřevěný sedák a opěra 
(vrstvená dýha, mořené + lakované),
kovové díly 
(černé, chromové nebo šedé), 
černý nosník (pro všechny typy), 
cena bez područek

třímístná lavice, 
dřevěný sedák a opěra 
(vrstvená dýha, mořené + lakované),
kovové díly 
(černé, chromové nebo šedé), 
černý nosník (pro všechny typy), 
cena bez područek

čtyřmístná lavice, 
dřevěný sedák a opěra 
(vrstvená dýha, mořené + lakované),
kovové díly 
(černé, chromové nebo šedé), 
černý nosník (pro všechny typy), 
cena bez područek

pětimístná lavice, 
dřevěný sedák a opěra 
(vrstvená dýha, mořené + lakované),
kovové díly 
(černé, chromové nebo šedé), 
černý nosník (pro všechny typy), 
cena bez područek

výška lavice:  82 cm výška lavice:  82 cm výška lavice:   82 cm výška lavice:   82 cm

hloubka sedu:  48 cm hloubka sedu:  48 cm hloubka sedu:   48 cm hloubka sedu:   48 cm

šířka sedáku:  44 cm šířka sedáku:   44 cm šířka sedáku:   44 cm šířka sedáku:   44 cm

výška sedáku:  47 cm výška sedáku:   47 cm výška sedáku:   47 cm výška sedáku:   47 cm

šířka lavice:   104 cm šířka lavice:   165 cm šířka lavice:   216 cm šířka lavice:   272 cm

váha lavice:   22 kg váha lavice:   26 kg váha lavice:   31  kg váha lavice:   37 kg

max. nosnost:  2 x 110 kg max. nosnost:   3 x 110 kg max. nosnost:   4 x 110 kg max. nosnost:   5 x 110 kg

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

ergonomie:  ergonomie:  ergonomie:  ergonomie:  

4620 

5 800 Kč
6 960 Kč vč. DPH

4630 

8 100 Kč  
9 720 Kč vč. DPH

4640 

9 900 Kč  
11 880 Kč vč. DPH

4650 

11 900 Kč 
14 280 Kč vč. DPH

4622 / 4624 

6 600 Kč
7 920 Kč vč. DPH

4632 / 4634 

9 000 Kč  
10 800 Kč vč. DPH

4642 /  4644 

10 900 Kč  
13 080 Kč vč. DPH

4652 / 4654 

12 900 Kč 
15 480 Kč vč. DPH

SYSTEMO   ZÁRUKA 5 LET
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SYSTEMO 4720 – kov černý

SYSTEMO 4722 – chrom

SYSTEMO 4724 – kov šedý

SYSTEMO 4730 – kov černý

SYSTEMO 4732 – chrom

SYSTEMO 4734 – kov šedý

SYSTEMO 4740 – kov černý

SYSTEMO 4742 – chrom

SYSTEMO 4744 – kov šedý

SYSTEMO 4750 – kov černý

SYSTEMO 4752 – chrom

SYSTEMO 4754 – kov šedý

dvoumístná lavice, 
čalouněný plastový sedák a opěra 
(různé barvy plastů), 
kovové díly (černé, chromové nebo šedé), 
černý nosník(pro všechny typy), 
cena bez područek

třímístná lavice, 
čalouněný plastový sedák a opěra 
(různé barvy plastů), 
kovové díly (černé, chromové nebo šedé), 
černý nosník(pro všechny typy), 
cena bez područek

čtyřmístná lavice, 
čalouněný plastový sedák a opěra 
(různé barvy plastů), 
kovové díly (černé, chromové nebo šedé), 
černý nosník(pro všechny typy), 
cena bez područek

pětimístná lavice, 
čalouněný plastový sedák a opěra 
(různé barvy plastů), 
kovové díly (černé, chromové nebo šedé), 
černý nosník(pro všechny typy), 
cena bez područek

výška lavice:   82 cm výška lavice:   82 cm výška lavice:   82 cm výška lavice:   82 cm

hloubka sedu:   48 cm hloubka sedu:   48 cm hloubka sedu:   48 cm hloubka sedu:   48 cm

šířka sedáku:   44 cm šířka sedáku:   44 cm šířka sedáku:   44 cm šířka sedáku:   44 cm

výška sedáku:   50 cm výška sedáku:   50 cm výška sedáku:   50 cm výška sedáku:   50 cm

šířka lavice:   104 cm šířka lavice:   165 cm šířka lavice:   216 cm šířka lavice:   272 cm

váha lavice:   21 kg váha lavice:   25 kg váha lavice:   30  kg váha lavice:   36 kg

max. nosnost:   2 x 110 kg max. nosnost:   3 x 110 kg max. nosnost:   4 x 110 kg max. nosnost:   5 x 110 kg

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

ergonomie:  ergonomie:  ergonomie:  ergonomie:  

4720 

5 600 Kč
6 720 Kč vč. DPH

4730 

7 200 Kč  
8 640 Kč vč. DPH

4740 

8 500 Kč  
10 200 Kč vč. DPH

4750 

9 900 Kč 
11 880 Kč vč. DPH

4722 / 4724 

6 400 Kč
7 680 Kč vč. DPH

4732 / 4734 

8 100 Kč  
9 720 Kč vč. DPH

4742 / 4744 

9 500 Kč  
11 400 Kč vč. DPH

4742 / 4744 

11 100 Kč 
13 320 Kč vč. DPH

ZÁRUKA 5 LET   SYSTEMO 
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VÝBĚR POTAHŮ

kategorie potahů a.: DX 10 – 19, LX 60 – 75, KX 30 – 48    
kategorie potahů b.: BX 30 – 48, LX 50 – 55, LX 90 – 101,TX 10-18  

POZN.: u všech lavic účtujeme příplatek 10% k cenám a. pro potahy kategorie b.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MOŘENÍ DŘEVA
u všech dřevěných povrchů lze 
objednat požadovaný odstín moření 
dle originálních vzorníků moření dřeva

BAREVNÉ PLASTY
modely židlí a lavic  s plastovým 
sedákem a opěrou lze objednat 
v barevném provedení: modrá, 
pistáciová, červená, broskev, šedá 
a černá (standardní)

KÓDY BAREV PLASTŮ
NR   ČERNÁ
GR  ŠEDÁ
BL    MODRÁ
PI    PISTÁCIOVÁ
PE  BROSKVOVÁ 
RS  ČERVENÁ

ODKLÁDACÍ DESKA
černá odkládací lamino deska 
pro lavice, 
sleva za každou desku z ceny lavice

v ceně v ceně -1 200 Kč  (1 440 Kč vč. DPH)

PODRUČKA
univerzální područka k lavicím a židlím 
SYSTEMO kov + plast, 
povrchová úprava černá, nebo chrom, 
cena za 1 ks

KVP
konferenční verze – plastová područka 
se sklopnou psací deskou (černý plast)

KVL
konferenční verze – plastová područka 
se sklopnou psací deskou (dřevo, včetně 
moření a lakování), cena bez košíku

SPOJKA KRÁTKÁ
všechny typy konferenčních židlí 
SYSTEMO lze spojovat do řad pomocí 
krátké spojky

+ 400 Kč  (480 Kč vč. DPH) + 600 Kč  (720 Kč vč. DPH) + 800 Kč  (960 Kč vč. DPH) + 100 Kč  (120 Kč vč. DPH)

SYSTEMO PŘÍSLUŠENSTVÍ

NR GR

BL PI

PE RS


