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

TECHNOLAB 1310 – kov černý

TECHNOLAB 1312 – chrom

TECHNOLAB 1320 – kov černý

TECHNOLAB 1322 – chrom

TECHNOLAB 1400 
kov černý nebo červený

laboratorní sedadlo, 
výškově stavitelné, 
naklápění sklonu sedáku 
(s aretací pozice), 
ergonomický PUR sedák, 
hliníkový kříž (černý, chrom)

zvýšené laboratorní sedadlo, 
výškově stavitelné, 
naklápění sklonu sedáku 
(s aretací pozice), 
ergonomický PUR sedák, 
hliníkový kříž (černý, chrom), 
kluzáky,
stavitelný opěrný kruh na nohy

průmyslová židle ke stání, 
výškově stavitelná posuvem, 
sklopný PUR sedák,
skládací

výška sedáku:    42–55 cm výška sedáku:  57–82 cm výška sedáku:    67–84 cm

výška židle:    53–66 cm výška židle:   66–91 cm výška židle:    95 cm

hloubka sedu:  24 cm hloubka sedu:   24 cm hloubka sedu:  24 cm

šířka židle:    36 cm šířka židle:    36 cm šířka složené židle:  10 cm

váha židle:    7,7 kg váha židle:    8,7 kg váha židle:    7,5 kg

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

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

ergonomie:   ergonomie:   ergonomie:   

3 600 Kč
4 320  Kč vč. DPH

4 600 Kč  
5 520 Kč vč. DPH

3 300 Kč  
3 960  Kč vč. DPH

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! 

Kolečka volitelná pro měkké povrchy 
(koberce) nebo tvrdé povrchy (dlažba, 
plovoucí podlaha, inoleum, marmo-
leum) jsou volitelná pouze u modelů 
1310, 1312, 1500, 1502, 1530, 1532 
s běžnou výškou sedu. Všechny zvý-
šené židle (1320, 1322, 1600, 1602, 
1630, 1632) jsou v souladu s platnou 
bezpečnostní normou dodávány vý-
hradně s opěrným kruhem a kluzáky.
VÝROBCE NERUČÍ ZA JAKÉKO-
LIV PRÁVNÍ NÁSLEDKY VZNIKLÉ 
NESPRÁVNÝM UŽÍVÁNÍM VÝROBKU 
NEBO NEOPRÁVNĚNÝM ZÁSAHEM 
DO KONSTRUKCE VÝROBKU, NAPŘ. 
VÝMĚNA KLUZÁKŮ ZA KOLEČKA 
APOD...

v ceně
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 CENÍK PLATÍ OD 1. 6. 2011  TECHNOLAB   ZÁRUKA 5 LET

TECHNOLAB 1500 – kov černý

TECHNOLAB 1502 – chrom

TECHNOLAB 1530 – kov černý

TECHNOLAB 1532 – chrom

TECHNOLAB 1600 – kov černý

TECHNOLAB 1602 – chrom

TECHNOLAB 1630 – kov černý

TECHNOLAB 1632 – chrom

zátěžová průmyslová židle extra odolná, 
ergonomický PUR sedák, 
výškově stavitelná ergonomická opěra 
(UP-DOWN), 
synchronní mechanismus s aretací polohy 
a ergonomickou regulací tuhosti, 
nastavitelná hloubka sedáku,
hliníkový kříž (černý, chrom)

zátěžová průmyslová židle extra odolná, 
ergonomický PUR sedák, výškově 
stavitelná ergonomická opěra (UP-
DOWN), výškově a šířkově stavitelné 
3D područky, vytáčení dovnitř 
a ven, měkčený PUR, synchronní 
mechanismus s aretací polohy 
a ergonomickou regulací tuhosti, 
nastavitelná hloubka sedáku,hliníkový 
kříž (černý, chrom)

zvýšená zátěžová průmyslová židle extra 
odolná, bez područek,ergonomický PUR 
sedák, výškově stavitelná ergonomická 
opěra (UP-DOWN), synchronní 
mechanismus s aretací polohy 
a ergonomickou regulací tuhosti,
nastavitelná hloubka sedáku, výškově 
stavitelný opěrný kruh na nohy, 
hliníkový kříž (černý, chrom), kluzáky

zvýšená zátěžová průmyslová židle extra-
odolná, ergonomický PUR sedák, výškově 
stavitelná ergonomická opěra (UP-DOWN), 
výškově a šířkově stavitelné 3D područky, 
vytáčení dovnitř a ven měkčený PUR, 
synchronní mechanismus s aretací polohy 
a ergonomickou regulací tuhosti, 
nastavitelná hloubka sedáku, výškově
 stavitelný opěrný kruh na nohy  
hliníkový kříž (černý, chrom), kluzáky

výška sedáku:    48–61 cm výška sedáku: 48–61 cm výška sedáku:  63–89 cm výška sedáku:  63–89 cm

výška židle:    88–101 cm výška židle: 88–101 cm výška židle: 102–128 cm výška židle:  102–128 cm

hloubka sedu:  42–48 cm hloubka sedu: 42–48 cm hloubka sedu: 42–48 cm hloubka sedu:  42–48 cm

šířka židle:    46 cm šířka židle: 63–69 cm šířka židle: 46 cm šířka židle:  63–69 cm

šířka sedáku: – šířka sedáku: 46 cm šířka sedáku:  – šířka sedáku:  46 cm

váha židle:    14 kg váha židle:  18 kg váha židle:  16 kg váha židle:  20 kg

max. nosnost:    130 kg max. nosnost: 130 kg max. nosnost:  130 kg max. nosnost:  130 kg

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

ergonomie:    ergonomie:      ergonomie:    ergonomie:      

vzdálenost područek 
od přední hrany sedáku: 12 cm

vzdálenost područek 
od přední hrany sedáku: 12 cm

4 600 Kč 
5 520 Kč vč. DPH

5 600 Kč
6 720  Kč vč. DPH

5 600 Kč  
6 720 Kč vč. DPH

6 600 Kč 
7 920 Kč vč. DPH


