
Jsou zvláště vhodná pro pracoviště s nepřetrži-
tým provozem, s důrazem na udržení pozornosti 
(dopravní, technické či dozorové dispečinky).

24HR intensive use
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CONCORDE
• robustní křeslo s vysokým opěrákem, 

vhodné pro vícesměnné provozy. Díky 
své vyjímečné konstrukci z ocelových 
profilů je určeno pro náročná prostředí 
s „intenzivním používáním“- 24-hodinová 
pracoviště. Perma-Mesh závěsná 
konstrukce sedačky a vhodně tvarovaná 
opěrka i sedačka, zhotovená ze studené 
pěny, dodává křeslů vyjímečný komfort.

• synchronní mechanismus s 5násobnou 
aretací a nastavením síly protiváhy podle 
tělesné hmotnosti uživatele

• pneumatické nastavení výšky sedačky,
• ovládaní ergonomicky umístěnými tlačítky 

v područkách
• lehce ovladatelné nastavení výšky opěrky 

exklusivním systémem up-down v 7-mi 
pozicích,

• snímatelnou sedačku – z hygienických 
důvodů může být měněna s operátorem

• nastavení hloubky sezení s vratným 
mechanismem a pružinou,

• nastavení rozpětí područek s měkkou 
polyuretanovou dotykovou pěnou,

• doporučený materiál Presidio je potah  
s nešpinící teflonovou úpravou, 
ohnivzdorný a jeho atest vykazuje 
odolnost 500 000 cyklických otěrů.

• snímatelný potah pro praní při 40oC
• maximální provozní zatížení uvedené 

výrobcem 159 kg.
• záruka v třísměnném provozu 5 let
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MAXIMA
• robustní křeslo s vysokým opěrákem, vhodné 

pro vícesměnné provozy. Díky své vyjímečné 
konstrukci z ocelových profilů je určeno pro 
náročná prostředí s „intenzivním používáním“- 
24-hodinová pracoviště. Perma-Mesh závěsná 
konstrukce sedačky a vhodně tvarovaná 
opěrka i sedačka, zhotovená ze studené pěny, 
dodávají křeslům vyjímečný komfort

• synchronní mechanismus s 5násobnou aretací 
a nastavením síly protiváhy podle tělesné 
hmotnosti uživatele,

• pneumatické nastavení výšky sedačky,
• lehce ovladatelné nastavení výšky opěrky 

exklusivním systémem up-down v 7-mi pozicích,
• snímatelnou sedačku – z hygienických důvodů 

může být měněna s operátorem
• nastavení hloubky sezení s vratným 

mechanismem a pružinou,
•výškově nastavitelné područky s nastavením 

rozpětí a měkkou polyuretanovou pěnou na 
vrchní dotykové části

• doporučený materiál Presidio je potah 
s nešpinící teflonovou úpravou, ohnivzdorný 
a jeho atest vykazuje odolnost 500 000 
cyklických otěrů.

• maximální provozní zatížení uvedené výrobcem 
159 kg.

• záruka v třísměnném provozu 5 let
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1824 LEI 
• křeslo pro intenzivní používání 24 HR
• extra vysoký opěrák a opěrka hlavy, 

negativní - dopředný náklon sedáku 
pro zlepšení krevního oběhu

• na sedáku a opěráku použit materiál 
studená pěna - velmi odolný materiál 
používaný v automobilovém průmyslu

• synchronní mechanika s pětinásobnou 
aretací

• nastavení síly protiváhy v rozpětí 
hmotnosti 60 - 130 kg

• nastavení výšky sedu plynovým pístem
• kolečka s gumovou obručí pro všechny 

typy podlah
• výškově nastavitelné područky  

s měkkou dotykovou plochou
• potah s vysokou odolností X-treme, 

otěruvzdornost 100.000 cyklů, 
nesnímatelný – prošívaný, bok 
vždy černá YS009, plocha výběr 
z kompletního vzorníku Xtreme 60 
odstínů

• snadné čištění šampónováním  
nebo tepováním

• kovový aluminiový kříž
• záruka 36 měsíců - platnost je 

podmíněna provedením pravidelné, 
velmi snadné údržby - promazání 
pístnice a dotažení spojů

• součástí balení je mazací tuk a klíč na 
dotažení

• nosnost 130 kg
• český výrobek

MARKUS
• křeslo pro intenzivní používání 24 HR
• vysoký opěrák s pohyblivou opěrkou 

hlavy
• houpací mechanicmus Multiblok 

s předsunutou osou houpání o 160 mm 
pro vyšší komfort, pětínásobná aretace 
a  nastavení síly protiváhy v rozpětí 
hmotnosti 60 - 130 kg

• nastavení výšky sedu plynovým pístem
• kolečka s gumovou obručí pro všechny 

typy podlah
• čalouněné područky s funkcí odklápění 

do svislé polohy – určeno zvláště pro 
ozbrojené složky

• potah s vysokou odolností, otěruvzdornost 
100.000 cyklů

• snadné čištění šampónováním nebo 
tepováním

• kovový aluminiový kříž
• záruka 36 měsíců - platnost je podmíněna 

provedením pravidelné, velmi snadné 
údržby - promazání pístnice a dotažení 
spojů

• součástí balení je mazací tuk a klíč na 
dotažení

• nosnost 130 kg
• český výrobek




