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KANCELÁRSKE
STOLIČKY

J17
DRAVOSŤ
DYNAMIKA
OSOBITOSŤ
Kancelárska stolička s priedušným operákom potiahnutým
jemnou sieťovinou - soft touch
mesh a anatomickou bedrovou
opierkou v prevedení z priesvitného a dymového plastu.

nastaviteľná bedrová opierka

poťah opierky
(soft touch mesh)

synchrónny mechanizmus
s posuvom sedáku

výplň sedáku zo studenej peny

FARBY

1010–1110

1170–1280

čalúnenie (sedák a operák)

čierna

červená

plasty

čalúnenie: červená / plast: biela

čalúnenie: červená / plast: čierna

630

500–540

biela

čierna

sv. modrá

sivá

zelená

J2
KOMFORT
ČISTOTA
ELEGANCIA
Celočalúnená stolička s výrazným
dizajnovým prvkom v chrbtovej časti,
ktorý v kombinácii s integrovanou nastaviteľnou bedrovou opierkou vytvára
neprehliadnuteľný prvok.
voliteľná nastaviteľná
hlavová opierka

synchrónny mechanizmus
s posuvom sedáku

voliteľné 3D podrúčky

voliteľné fixné podrúčky

FARBY

1010–1110

1170–1280

čalúnenie (sedák a operák)

čierna

červená

plasty

čalúnenie: zelená / plast: biela

čalúnenie: zelená / plast: čierna

680

490–530

biela

čierna

modrá

sivá

zelená

MERENS
VÝNIMOČNOSŤ
DÔMYSELNOSŤ
EFEKTIVITA
Kancelárska stolička s priedušným
operákom potiahnutým jemnou
sieťovinou a anatomickou bedrovou
opierkou. Možnosť nastavenia si sklonu sedáka, predurčuje túto stoličku
k dlhodobému sedeniu.

synchrónny mechanizmus
s posuvom sedáku

výškovo nastaviteľná
bedrová opierka

multifunkčné podrúčky

nastaviteľný sklon sedáka

FARBY

1150–1220

1000–1070

čalúnenie (sedák)

čierna

vínová

tm. modrá

tm. zelená

plasty
Pri výbere bieleho plastu je sieťovina
operáka vo farbe sivej, pri výbere
čierneho plastu je sieťovina vo farbe
čiernej

čalúnenie: modrá / plast: biela

čalúnenie: modrá / plast: čierna

660

575

biela

čierna

S30
JEDNODUCHOSŤ
VYVÁŽENOSŤ
ORIGINALITA
Kancelárska stolička so vzdušným
operákom potiahnutým dvojfarebnou
sieťovinou v netradičnej a ojedinelej
farebnej kombinácií látok a plastov
tvoriacich výrazný a nezameniteľný
kontrast tohoto modelu.

výškovo nastaviteľná
bedrová opierka

voliteľná nastaviteĺná
hlavová opierka

synchrónny mechanizmus

štandardne výškovo
nastaviteľné podrúčky

FARBY

950–1090

1100–1240

mesh (operák)

červená
plasty

čalúnenie: čierna / mesh: sivá

čalúnenie: čierna / mesh: modrá

610

500

biela/ čierna

čalúnenie (sedák)

modrá

sivá

čierna

ROKOVACIE
STOLIČKY

MERENS MT
POHODLIE
LADNOSŤ
VYCIBRENOSŤ
Konferenčná stolička s priedušným
operákom a veľmi pevnou lyžinovou
konštrukciou, ktorá zabezpečí kvalitné a pohodlné sedenie aj pri dlhých
rokovaniach.
robustná kovová konštrukcia

plastové podrúčky
pre väčší komfort

plastové klzáky na ochranu
konštrukcie stoličky a podlahy

samonosná sieťovina chrbta

FARBY

915

čalúnenie (sedák)

čierna

vínová

tm. modrá

tm. zelená

plasty
Pri výbere bieleho plastu je sieťovina
operáka vo farbe sivej, pri výbere
čierneho plastu je sieťovina vo farbe
čiernej

čalúnenie: zelená / plast: biela

čalúnenie: zelená / plast: čierna

590

607

biela

čierna

JCON
VŠESTRANNOSŤ
ROBUSTNOSŤ
STABILITA
Celočalúnená konferenčná stolička
s lyžinovou konštrukciou a výrazne
dizajnovým prvkom v zadnej časti,
ktorý vychádza z modelu J2 Series.
pevná lyžinová konštrukcia

integrovaná lakťová opierka

plastové klzáky pre ochranu
konštrukcie stoličky a podlahy

dizajnová zadná časť
v kombinácii plastu a čalúnenia

FARBY

868

850

čalúnenie (sedák a operák)

čalúnenie: modrá / plast: biela

čalúnenie: modrá / plast: čierna

592
580

591
490

čierna

červená

plasty

biela

čierna

modrá

sivá

zelená

U20
DIZAJN
ERGONOMIA
MOBILITA
Dizajnová stohovateľná konferenčná stolička so sklopným sedákom
a výkyvnou ergonomickou chrbtovou
opierkou potiahnutou priedušným soft
touch meshom.
kolieska pre ľahkú mobilitu

pozdĺžne stohovanie

výkyvný operák

sklopný sedák

FARBY

840

čalúnenie (sedák a operák)

čierna

červená

plasty

čalúnenie: červená / plast: biela

čalúnenie: červená / plast: čierna

610

470

biela

čierna

sv. modrá

sivá

zelená

J17
Synchrónny
mechanizmus
Nastavenie hĺbky
(posun) sedáku
Nastavenie bedrovej
opierky
Voliteľné 3D podrúčky

J2

MERENS

S30

MERENS MT

JCON

U20
Tento certifikát je garantom, že výrobky určené pre použitie
vo vnútorných priestoroch spĺňajú prísne limity o obsahu
chemických látok, neobsahujú škodlivý materiál, majú
vysokú mieru recyklácie a výrazne tak prispievajú k zlepšeniu kvality životného prostredia.
Kancelárske stoličky bestuhl sú držiteľom certifikátu
GREENGUARD

Voliteľné fixné podrúčky
Nastaviteľné podrúčky
Voliteľný výškovo
nastav. podhlavník
Univerzálne kolieska
Čalúnený sedák
Čalúnený operák
Operák MESH
(sieťovina)
Možnosť pozdĺžneho
stohovania

ANSI/BIFMA X5.1-2001

BIFMA (Business and Institutional Furniture Manufacturers
Association) sa podieľa na tvorbe noriem a zaručuje,
že sa na trh dostanú iba výrobky spĺňajúce tieto prísne
normy. Certifikácia BIFMA mimo iného zahrňuje aj špecifické záťažové testy, ktoré sú garantom vysokej kvality
a bezpečnosti výrobku.
Kancelárske stoličky bestuhl boli testované podľa štandardov
normy č. ANSI/BIFMA X5.1 - 2011 Office Chairs

Sklopný sedák
Nosnosť 120 kg
2 roky záruka
4 roky záruka

Norma definujúca prípustné rozmery kancelárskych stoličiek,
bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.

Certifikát BIFMA

Kancelárske stoličky bestuhl spĺňajú požiadavky tejto normy.

Certifikát
GREENGUARD
Certifikát
EN 1335

