


VYRÁBÍME
PROFESIONÁLNÍ
ŽIDLE PRO VAŠI
PROFESIONÁLNÍ
PRÁCI

WE PRODUCE  
PROFESSIONAL  

CHAIRS FOR YOUR  
PROFESSIONAL  

WORK

PROWORK

PROWORK spol. s r. o. je přední český výrobce kvalitních 
ergonomických židlí od roku 1995. Společnost je certifi-
kována na vývoj, výrobu a prodej a splňuje nejpřísnější 
platná kritéria pro kvalitu, ergonomii a užitné vlastnosti
pracovních sedadel.
 

ZÁRUKA NA VÝROBKY PROWORK JE 5 LET.

Společnost provádí vlastní vývoj  
ergonomických sedadel.

Více na WWW.theRaPia.cz

PROWORK Ltd. has been a leading Czech manufacturer  
of quality ergonomic chairs since 1995. The company  

is certified to develop, produce and sell and fulfills the 
strictest criteria for quality, ergonomy and utility  

properties of work seats. 

WARRANTY ON PROWORK PRODUCTS IS 5 YEARS.

The company maintains  
its own development of ergonomic seats.

MORe On WWW.TheRaPia.Cz



Výrobky PROWORK  
se dlouhodobě osvědčily  
zejména v nejnáročnějších  
podmínkách nepřetržitých  
provozů, průmyslu a nemocnic.

Vyrábíme individuální terapeutické židle theRaPia  
(viz samostatný katalog), ergonomické kancelářské židle,  
klasická manažerská křesla, technická sedadla pro průmysl  
a laboratoře, sedadla pro lékaře a čekárny, lavicové systémy,  
zátěžová sedadla pro nepřetržité provozy, relaxační  
a odpočinková křesílka a další. 

V aKtuální nabídce je Více než  
100 mOdelů Různých VýRObKů.

PROWORK products have  
been long proven especially
in the most demanding  
conditions of continuous  
operations, industry  
and hospitals.

We produce personal therapeutic chairs THERAPIA (see an  
individual catalog), ergonomic office chairs, classic managerial chairs,  
technical seats for industry and laboratories, seats for doctors and  
waiting rooms, bench systems, endurance seats for continuous  
operations, relaxation and resting chairs and more.

THE AcTuAl offER consIsTs of moRE THAn  
100 modEls of dIffEREnT PRoducTs.
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RElaxation 
aRMChaiRS

Relaxační 
křesílka



RESPIRENEW!

PředStaVujeme nOVOu  

KOleKci POhOdlných  

KřeSíleK ReSPiRe.

Relaxační křesílka nabízejí  

přiměřený komfort a využití  

v moderním interiéru. 

intRoduCing a nEw CollECtion  

of CoMfoRtablE aRMChaiRS RESpiRE.

Relaxation armchairs offer adequate comfort  

and recovery in a modern interior.

RelaxatiOn aRmchaiRS   98    Relaxační KřeSílKa

ReSPiRe      StRiPO      FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO

8    Relaxační KřeSílKa



RESPIRE caFe

ReSPiRe caFe
– dostatečné pohodlí 
– kvalitní zátěžové potahy a pravé kůže
– možnost zajímavých kombinací barev

– vhodné pro relaxační krátkodobé sezení
– vhodné pro všechny typy postav

RESpiRE CafE
–  sufficient comfort
–  quality endurance upholstery and leather
–  the possibility of interesting color combinations

–  suitable for relaxing short sitting
–  suitable for all body types

caFe 3512 caFe 3512 

caFe 3512 

caFe 3522 

caFe 3522 

caFe 3522 

a: 47 cm 
b: 86 cm  
c:  46 cm
d:  63 cm  
e: 47 cm  
F: 11 kg  
max: 110 kg
P: bx 58 / bx 63

P: hx 08 / hx 10 a: 38 – 5 1 cm
b: 76 – 89 cm  
c:  46 cm
d:  63 cm  
e: 47 cm  
F: 12 kg  
max: 120 kg
P: bx 58 / bx 63

RelaxatiOn aRmchaiRS   1110    Relaxační KřeSílKa

ReSPiRe      StRiPO      FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO(a) výška sedáku / seat height
(b) výška židle / chair height
(c) šířka sedáku / seat width
(d) šířka židle / chair width

a

d

c e

b

(e) hloubka sedu / seat depth
(F) váha židle / chair weight
(max)  max. nosnost / max. load
(P) zobrazený potah / pictured upholstery 



teahOuSe 3412 teahOuSe 3402

teahOuSe 3402

teahOuSe 3422

teahOuSe 3422

RESPIRE teahOuSe

teahOuSe 3422

ReSPiRe teahOuSe
– jednoduché řešení krátkodobého sezení
– jeden design pro 3 různé typy sedadel
– kvalitní potahy v zajímavých odstínech

– minimální nároky na prostor
– výhodná cena

RESpiRE tEahouSE
–  simple solution of short sitting
–  one design for 3 different types of seats
–  quality upholstery in attractive colours

–  minimum space requirements
–  good price

a: 47 cm
b: 85 cm  
c:  53 cm
d:  53 cm  
e: 46 cm  
F: 7 kg  
max: 110 kg
P: bx 55

P: zx 70 a: 39 – 52 cm
b: 73 – 86 cm
c:  53 cm
d:  53 cm  
e: 46 cm  
F: 8 kg  
max: 120 kg
P: bx 55

P:  zx 65

a: 77 cm
b: 97 cm  
c:  42 cm
d:  42 cm  
e: 39 cm  
F: 8 kg  
max: 110 kg
P: zx 66

P: zx 70

RelaxatiOn aRmchaiRS   1312    Relaxační KřeSílKa

ReSPiRe      StRiPO      FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO(a) výška sedáku / seat height
(b) výška židle / chair height
(c) šířka sedáku / seat width
(d) šířka židle / chair width

a

d

c e

b

(e) hloubka sedu / seat depth
(F) váha židle / chair weight
(max)  max. nosnost / max. load
(P) zobrazený potah / pictured upholstery 



hOtel 3612 hOtel 3612

hOtel 3612 

hOtel 3622 

hOtel 3622 

RESPIRE hOtel

hOtel 3622

ReSPiRe hOtel
–  moderní elegance a top design
–  celočalouněné provedení
–  vhodné i do ubytovacích zařízení

–   možnost kombinací různých barev  
a typů potahů na opěře a sedáku

RESpiRE hotEl
–  modern elegance and top design
–  upholstered version 
–   also suitable for accommodation 

facilities

–   the possibility of combining  
different colors and types of  
upholstery on the seat and backrest

a: 48 cm
b: 78 cm  
c:  46 cm
d:  59 cm  
e: 44 cm  
F: 8 kg  
max: 110 kg
P: hx 04 / hx 03

P: hx 02 / hx 01 a: 37 – 50 cm
b: 68 – 81 cm   
c:  46 cm
d:  59 cm  
e: 44 cm  
F: 9 kg  
max: 120 kg
P: hx 04 / hx 03

P: hx 02 / hx 01

RelaxatiOn aRmchaiRS   1514    Relaxační KřeSílKa

ReSPiRe      StRiPO      FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO(a) výška sedáku / seat height
(b) výška židle / chair height
(c) šířka sedáku / seat width
(d) šířka židle / chair width

a

d

c e

b

(e) hloubka sedu / seat depth
(F) váha židle / chair weight
(max)  max. nosnost / max. load
(P) zobrazený potah / pictured upholstery 



hOtel 3722 hOtel 3722

hOtel 3722 

RESPIRE hOtel

hOtel 3712

ReSPiRe hOtel

–  moderní tOP design

–  elegantní opěra z tmavého dřeva

–  kvalitní zátěžové potahy a kůže

–  vhodné i pro ubytovací zařízení

a: 37 – 50 cm
b: 66 – 79 cm 
c:  48 cm
d:  53 cm  
e: 44 cm  
F: 9 kg  
max: 120 kg
P: hx 05

a: 48 cm
b: 78 cm  
c:  48 cm
d:  53 cm  
e: 44 cm  
F: 8 kg  
max: 110 kg
P: hx 08

RESpiRE hotEl

–  modern top design 

–  elegant dark wood backrest

–   selection of resistant and  

leather upholstery

–   also suitable  

for accommodation

RelaxatiOn aRmchaiRS   1716    Relaxační KřeSílKa

ReSPiRe      StRiPO      FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO(a) výška sedáku / seat height
(b) výška židle / chair height
(c) šířka sedáku / seat width
(d) šířka židle / chair width

a

d

c e

b

(e) hloubka sedu / seat depth
(F) váha židle / chair weight
(max)  max. nosnost / max. load
(P) zobrazený potah / pictured upholstery 



ManagERial  
and luxuRy aRMChaiRS

Manažerská
a luxusní
křesla



STRIPO
KlaSicKá manažeRSKá  

KřeSla

ergonomická manažerská křesla 

nejvyšší třídy s houpací nebo 

synchronní mechanikou a různou 

výškou anatomické opěry zad.

ClaSSiC ManagERial aRMChaiRS

high class ergonomic managerial chairs with tilting  

or synchro mechanism. Various height of anatomical backrest. 

manaGeRial and luxuRY aRmchaiRS    2120    manažeRSKá a luxuSní KřeSla

ReSPiRe      StRiPO      FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO



STRIPO

StRiPO 5320
– anatomický sedák s vysokou opěrou
– odolná houpací mechanika
–  dvojité PuR područky  

s kovovou výztuhou

– anatom. seat with high backrest
– resistant tilting mechanism
– extra durable double puR armrests  
 with metal reinforcement

StRiPO 5350/5352
– anatom. sedák s vysokou opěrou
– odolná synchronní mechanika
– stavitelné natáčecí 2d područky  
 (měkčený PuR)

– anatom. seat with high backrest
– resistant synchro mechanism
– adjustable 2d armrests  
 (softened puR)

StRiPO 5450/5452
– anatomický prodloužený sedák s extra vysokou opěrou
– odolná synchronní mechanika
– stavitelné natáčecí 2d područky (měkčený PuR)
– speciální kovová výztuha v sedáku pro zvýšení nosnosti

– anatomical long seat with extra high backrest
– resistant synchro mechanism
– adjustable 2d armrests (softened puR)
– special metal reinforcement of the seat to increase carrying capacity

StRiPO 5352

StRiPO 5320

StRiPO 5450

StRiPO 5452

StRiPO 5320

a: 47 – 54 cm
b: 121 – 128 cm  
c:  52 cm
d:  60 cm  
e: 46 cm  
F: 20,5 kg  
max: 130 kg
P: zx 81 / zx 95

a: 51 – 58 cm
b: 124 – 131 cm  
c:  52 cm
d:  68 cm  
e: 46 cm  
F: 26 kg  
max: 140 kg
P: zx 62 / zx 68

P: zx 62 / zx 70 P: zx 62 / zx 66

a: 51 – 58 cm
b: 139 – 146 cm  
c:  52 cm
d:  67 cm  
e: 48 cm  
F: 27 kg  
max: 140 kg
P: zx 62 / zx 66

manaGeRial and luxuRY aRmchaiRS    2322    manažeRSKá a luxuSní KřeSla

(a) výška sedáku / seat height
(b) výška židle / chair height
(c) šířka sedáku / seat width
(d) šířka židle / chair width

a

d

c e

b

(e) hloubka sedu / seat depth
(F) váha židle / chair weight
(max)  max. nosnost / max. load
(P) zobrazený potah / pictured upholstery 

ReSPiRe      StRiPO      FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO



FUTURO
KlaSicKá luxuSní  

ředitelSKá KřeSla

Klasická ředitelská křesla nejvyšší 

třídy. Robustní ergonomická 

skořepinová konstrukce, špičkové 

ruční zpracování a nejlepší kvalita 

luxusního čalounění pravé 

kůže a dřeva.

ClaSSiC luxuRiouS diRECtoRial aRMChaiRS

top class directorial armchairs. Robust ergonomic shell construction, 

top hand made quality and the highest quality of luxurious upholstery 

of real leather and wood.

manaGeRial and luxuRY aRmchaiRS    2524    manažeRSKá a luxuSní KřeSla

ReSPiRe      StRiPO      FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO



FUTURO

FutuRO 7175
–  luxusní křeslo v kombinaci  

kůže a dřeva
– robustní provedení sedadla

– komfortní houpací mechanismus
– kvalitní ruční čalounění  
 s provzdušňovacími drážkami

futuRo 7175
– luxurious armchair in combination  
 of genuine leather and wood
– robust seat

– comfortable tilting mechanism
– top quality hand made  
 upholstery with air channels

FutuRO 7175

a: 46 – 57 cm
b: 119 – 130 cm  
c:  53 cm
d:  64 cm  
e: 49 cm  
F: 21 kg  
max: 130 kg
P:  ex 27

manaGeRial and luxuRY aRmchaiRS    2726    manažeRSKá a luxuSní KřeSla

(a) výška sedáku / seat height
(b) výška židle / chair height
(c) šířka sedáku / seat width
(d) šířka židle / chair width

a

d

c e

b

(e) hloubka sedu / seat depth
(F) váha židle / chair weight
(max)  max. nosnost / max. load
(P) zobrazený potah / pictured upholstery 

ReSPiRe      StRiPO      FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO



ERGOSIT
KlaSicKá ředitelSKá  

luxuSní KřeSla

Klasická ředitelská křesla nejvyšší 

třídy. Prodloužený sed a zvýšená 

opěra pro zvláště vysoké postavy, 

špičkové ruční zpracování  

a nejlepší kvalita luxusního 

čalounění pravé kůže a dřeva. 

mimořádná ergonomie a komfort 

jsou zajištěny odolnou synchronní 

mechanikou a anatomickým  

tvarováním sedadla.

ClaSSiC luxuRiouS diRECtoRial aRMChaiRS

Classic directorial armchair of the highest quality. Extended seat depth 

and heightened back for tall persons. hand made quality and the highest 

quality of luxurious upholstery of real leather and wood. Exceptional 

ergonomy and comfort is assured by durable syncho mechanism and 

anatomically shaped seat. 

manaGeRial and luxuRY aRmchaiRS    2928    manažeRSKá a luxuSní KřeSla

ReSPiRe      StRiPO      FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO



ERGOSIT

eRGOSit 6195
–  klasický reprezentativní design 

pro tOP management
– špičkové ruční zpracování kůže a dřeva

– extra vysoká opěra a prodloužený sed
– komfortní zesílený synchronní mechanismus
– kvalitní čalounění s provzdušňovacími drážkami

ERgoSit 6195
– classic design for top management
– top quality hand treating of genuine leather and wood
– extra high backrest and extended seat depth

– comfortable strong synchro mechanism
– top quality hand made upholstery with air channels

eRGOSit 6195

a: 50 – 60 cm
b: 141 – 151 cm  
c:  54 cm
d:  65 cm  
e: 52 cm  
F: 29 kg  
max: 140 kg
P:  ex27

manaGeRial and luxuRY aRmchaiRS    3130    manažeRSKá a luxuSní KřeSla

(a) výška sedáku / seat height
(b) výška židle / chair height
(c) šířka sedáku / seat width
(d) šířka židle / chair width

a

d

c e

b

(e) hloubka sedu / seat depth
(F) váha židle / chair weight
(max)  max. nosnost / max. load
(P) zobrazený potah / pictured upholstery 

ReSPiRe      StRiPO      FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO



MEdiCal and laboRatoRy  
ChaiRS and waiting  
RooM bEnChES

Lékařské  
a laboratorní 
židle a lavice  
do čekáren



MEDISIT
léKařSKé  

a labORatORní židle

židle do ordinací či laboratoří  

s antibakteriálními potahy jsou 

určeny lékařům, sestrám  

i pacientům. Kolekce zahrnuje 

také 2 – 5 místné lavice  

do čekáren. 

MEdiCal and laboRatoRy ChaiRS

Chairs for doctor‘s offices or laboratories with 

antibacterial upholstery for doctors, nurses and  

patients. the collection also includes multi-seat  

(2 – 5) benches for waiting rooms.

medical and labORatORY chaiRS and WaitinG ROOm bencheS    3534    léKařSKé a labORatORní židle a laVice dO čeKáRen

ReSPiRe      StRiPO      FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO



MEDISIT

–  simple examination   
seat for doctors

– space saving

–  provedení bez opěrky zad, 
s opěrkou zad nebo zvýšené 
s opěrným kruhem a kluzáky

–  version without backrests, 
with backrest or elevated 
with support ring and gliders

mediSit 4202/4302
–  čalounění do omyvatelné,   

antibakteriální a desinfekci  
odolné lékařské koženky

– chromové doplňky

–  upholstery in washable,  
antibacterial disinfectable 
medical leatherette

– chrome accessories

mediSit 3332
– kvalitní pracovní sedadlo pro lékaře
– synchronní mechanismus
–  výškově stavitelná bederní 

opěrka a hlavová opěrka

– quality work seat for doctors
– synchro mechanism
– height adjustable lumbar
 support and headrest

mediSit 1142/1152/1162
–  jednoduché vyšetřovací 

sedadlo pro lékaře
– nenáročné na prostor

mediSit 1152

mediSit 1162 mediSit 4202

mediSit 4302

mediSit 1142

a: 44 – 57 cm
b: 44 – 57 cm  
c: 41 cm
d:  41 cm  
e: 41 cm  
F: 4 kg  
max: 110 kg
P: Kx 30

a: 56 – 82 cm
b: 87 – 113 cm  
c: 41 cm
d:  41 cm  
e: 41 cm  
F: 7 kg  
max: 110 kg
P: Kx 30

a: 44 – 57 cm
b: 73 – 86 cm  
c: 41 cm
d:  41 cm  
e: 41 cm  
F: 5 kg  
max: 110 kg
P: Kx 50

a: 47 cm
b: 84 cm  
c: 44 cm
d:  50 cm
e: 44 cm  
F: 7 kg  
max: 110 kg
P: Kx 50

a: 45 – 58 cm
b: 85 – 98 cm  
c: 44 cm
d:  50 cm
e: 44 cm  
F: 10 kg  
max: 110 kg
P: Kx 50

mediSit 3332

a: 46 – 53 cm
b: 121 – 128 cm  
c: 53 cm
d:  65 – 68 cm
e: 50 –55 cm  
F: 19 kg  
max: 120 kg
P: Kx 30

čalounění do různých typů potahů (viz str. 68–76).
different types of upholstery (see page 68–76).

–  možnost 
nastavení 
hloubky sedu

medical and labORatORY chaiRS and WaitinG ROOm bencheS    3736    léKařSKé a labORatORní židle a laVice dO čeKáRen

ReSPiRe      StRiPO      FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO(a) výška sedáku / seat height
(b) výška židle / chair height
(c) šířka sedáku / seat width
(d) šířka židle / chair width

a

d

c e

b

(e) hloubka sedu / seat depth
(F) váha židle / chair weight
(max)  max. nosnost / max. load
(P) zobrazený potah / pictured upholstery 



mediSit 4332 
trojmístná  
s odkládací deskou

three-seat with  
stacker plate

mediSit 4332 
trojmístná

three-seat

mediSit 4342/52 
čtyř až  
pětimístná

four or five-seat

mediSit 4322 
dvoumístná 

two-seat

a: 48 cm
b: 86 cm  
c: 44 cm
d:  100 cm  
e: 44 cm  
F: 17 kg  
max: 2x120 kg
P: Kx 50

a: 48 cm
b: 86 cm  
c: 44 cm
d:  154 cm  
e: 44 cm  
F: 21 kg  
max: 3x120 kg
P: Kx 50

a: 48 cm
b: 86 cm  
c: 44 cm
d:  207 / 263 cm  
e: 44 cm  
F: 25 / 29 kg
max: 4x/5x120 kg
P: Kx 50

a: 48 cm
b: 86 cm  
c: 44 cm
d:  154 cm  
e: 44 cm  
F: 21 kg  
max: 3x120 kg
P: Kx 50

MEDISIT

mediSit 4320/4322, 4330/4332, 4340/4342, 4350/4352
– čalouněné 2  – 5 místné lavice
– chromové nebo černé kovové díly
– možno kombinovat s odkládací deskou

MEdiSit 4320/4322, 4330/4332, 4340/4342, 4350/4352
– multi-seat (2 – 5) upholstered benches
– chrome or black metal components
– can be combined with a stacker plate 

čalounění do různých typů potahů (viz str. 68–76).
different types of upholstery (see page 68–76).

medical and labORatORY chaiRS and WaitinG ROOm bencheS    3938    léKařSKé a labORatORní židle a laVice dO čeKáRen

ReSPiRe      StRiPO      FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO(a) výška sedáku / seat height
(b) výška židle / chair height
(c) šířka sedáku / seat width
(d) šířka židle / chair width

a

d

c e

b

(e) hloubka sedu / seat depth
(F) váha židle / chair weight
(max)  max. nosnost / max. load
(P) zobrazený potah / pictured upholstery 



ViziO 6402

SYStemO 4522
dvoumístná 

two-seat

liVinG 1702 liVinG 1820 
dvoumístná 

two-seat

liVinG 1812 liVinG 1822
dvoumístná 

two-seat

SYStemO 4800

a: 47 cm
b: 82 cm
c: 44 cm  
d:  51 cm  
e: 48 cm  
F: 5,5 kg  
max: 110 kg

a: 47 cm
b: 80 cm  
c: 46 cm
d:  50 cm  
e: 46 cm  
F: 7,5 kg  
max: 110 kg
P: Kx 50

a: 47 cm
b: 82 cm
c: 44 cm  
d:  104 cm  
e: 48 cm  
F: 20 kg  
max: 2x110 kg

a: 43 cm
b: 78 cm  
c: 48 cm
d:  58 cm  
e: 43 cm  
F: 7 kg  
max: 110 kg

a: 44 cm
b: 77 cm  
c:  48 cm
d:  104 cm  
e: 43 cm  
F: 20 kg  
max: 2x110 kg

a: 44 cm
b: 78 cm  
c:  48 cm
d:  52 cm  
e: 43 cm  
F: 5 kg  
max: 110 kg

a: 44 cm
b: 77 cm  
c:  48 cm
d:  104 cm  
e: 43 cm  
F: 20 kg  
max: 2x110 kg

PRO LékařE

medical and labORatORY chaiRS and WaitinG ROOm bencheS    4140    léKařSKé a labORatORní židle a laVice dO čeKáRen

(a) výška sedáku / seat height
(b) výška židle / chair height
(c) šířka sedáku / seat width
(d) šířka židle / chair width

a

d

c e

b

(e) hloubka sedu / seat depth
(F) váha židle / chair weight
(max)  max. nosnost / max. load
(P) zobrazený potah / pictured upholstery 

ReSPiRe      StRiPO      FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO



ConfEREnCE ChaiRS  
and bEnChES

Konferenční 
židle 
a lavice



SYSTEMO
KOnFeRenční židle a laVice 

PRO čeKáRnY a ORdinace

Systémové řešení konferenčních 

sedadel a vícemístných lavic pro 

všechny typy prostředí. Odolná 

sedadla z pružného plastu  

ve 3 barvách.

ConfEREnCE ChaiRS and Multi-SEat bEnChES

Systemic solution of conference seats and benches  

for every enviroment. durable flexible plastic seats  

in 3 colors.

cOnFeRence chaiRS and bencheS    4544    KOnFeRenční židle a laVice

ReSPiRe      StRiPO      FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO



SYSTEMO

SYStemO 4532 
trojmístná

three-seat

SYStemO 4530 
trojmístná

three-seat

SYStemO 
4800/4802

SYStemO 4522 
dvoumístná

two-seat

židle a lavice SYStemO si můžete objednat 
v těchto barevných variantách plastů

you can order SyStEMo chairs and  
benches in these colours

a: 47 cm
b: 82 cm
c: 44 cm  
d:  104 cm  
e: 48 cm  
F: 20 kg  
max: 2x110 kg

a: 47 cm
b: 82 cm
c: 44 cm  
d:  165 cm  
e: 48 cm  
F: 24 kg  
max: 3x110 kg

a: 47 cm
b: 82 cm
c: 44 cm  
d:  165 cm  
e: 48 cm  
F: 24 kg  
max: 3x110 kg

a: 47 cm
b: 82 cm
c: 44 cm  
d:  51 cm  
e: 48 cm  
F: 5,5 kg  
max: 110 kg

SYStemO 4520/4522, 4530/4532, 4540/4542, 4550/4552
– 2 – 5 míst k sezení 
– lavice lze kombinovat s odkládací deskou místo sedáku
–  šedý nebo černý nosník doplněný chromovými nebo  

černými kovovými díly

– benches with 2 – 5 seats
– seats can be combined with stacker plate
– grey or black girder and chrome or black metal components

SYStemO 4800/4802
– stohovatelná konferenční židle
–  plastový sedák i opěra v barvě šedé, 

modré a černé
– černé nebo chromové kovové díly

– stackable conference chair
–  plastic seat and backrest in gray, blue 

and black colours
– black or chrome metal components

šedá / gREy mOdRá / bluE čeRná / blaCk

cOnFeRence chaiRS and bencheS    4746    KOnFeRenční židle a laVice

(a) výška sedáku / seat height
(b) výška židle / chair height
(c) šířka sedáku / seat width
(d) šířka židle / chair width

a

d

c e

b

(e) hloubka sedu / seat depth
(F) váha židle / chair weight
(max)  max. nosnost / max. load
(P) zobrazený potah / pictured upholstery 

ReSPiRe      StRiPO      FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO



LIVING
KOnFeRenční židle a laVice

lehké plastové židle v atraktivním 

designu pro různá použití  

– kanceláře, domácnost, bistra, 

kavárny, konferenční program, 

čekárny. nenáročná údržba  

a snadné stohování.

ConfEREnCE ChaiRS and bEnChES

lightweight plastic chairs in attractive design for different uses  

– offices, household, bistros, cafes, conference program,  

waiting rooms. Effortless maintenance and simple stacking.

cOnFeRence chaiRS and bencheS    4948    KOnFeRenční židle a laVice

ReSPiRe      StRiPO      FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO



LIVING

liVinG 1982

liVinG 1842 
čtyřmístná

four-seat

1840/černá/black 
1842/chromová/chrome

a: 72 cm
b: 89 cm  
c:  41 cm
d:  47 cm  
e: 34 cm  
F: 7 kg  
max: 110 kg

a: 44 cm
b: 77 cm  
c:  48 cm
d:  215 cm  
e: 43 cm  
F: 24 kg  
max: 4x110 kg

liVinG 1802

liVinG 1702

liVinG 1812

liVinG 1712

a: 44 cm
b: 78 cm  
c:  48 cm
d:  52 cm  
e: 43 cm  
F: 5 kg  
max: 110 kg

a: 43 cm
b: 78 cm  
c:  48 cm
d:  52 cm  
e: 43 cm  
F: 6 kg  
max: 110 kg

a: 44 cm
b: 78 cm  
c:  48 cm
d:  68 cm  
e: 43 cm  
F: 6 kg  
max: 110 kg

a: 43 cm
b: 78 cm  
c:  48 cm
d:  58 cm  
e: 43 cm  
F: 7 kg  
max: 110 kg

liVinG 1702/1712/1802/1812
–  odolná plastová konferenční židle
–  provedení bez područek nebo s integ- 

rovanými plastovými područkami

– 5 barev plastů
–  vhodné pro veřejné prostory,  

jídelny, bistra, ordinace

– resistant plastic conference chairs 
–  version without armrests or with  

integrated plastic armrests

– 5 colors of plastic
–  suitable for public places, canteens, 

bistros or doctor‘s offices

liVinG laVice 1820/1822, 1830/1832, 1840/1842
– lavicové systémy s elegantními 
 plastovými sedadly
– vhodné pro veřejné prostory  
 a čekárny

–  bench systems with elegant plastic seats
–  suitable for public spaces and waiting 

rooms

liVinG 1982
– barová zvýšená plastová židle
–  elegantní řešení pro moderní 

kuchyně, vyšší pracovní desky  
a barové pulty

– heightened plastic bar chair
–  elegant solution for modern 

kitchens, higher worktables   
and bars

židle a lavice liVinG si můžete objednat v těchto barevných variantách.

you can order liVing chairs and benches in these colours.

bílá / whitE mOdRá / bluEčeRná / blaCk FialOVá / ViolEtčeRVená / REd

d:  104 cm  
F: 20 kg  
max: 2x110 kg

liVinG 1820  
dvoumístná

two-seat

1820/černá/black
1822/chromová/chrome

liVinG 1830  
trojmístná

three-seat

1830/černá/black
1832/chromová/chrome

d:  159 cm  
F: 22 kg  
max: 3x110 kg

cOnFeRence chaiRS and bencheS    5150    KOnFeRenční židle a laVice

(a) výška sedáku / seat height
(b) výška židle / chair height
(c) šířka sedáku / seat width
(d) šířka židle / chair width

a

d

c e

b

(e) hloubka sedu / seat depth
(F) váha židle / chair weight
(max)  max. nosnost / max. load
(P) zobrazený potah / pictured upholstery 

ReSPiRe      StRiPO      FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO



VIZIO
KOnFeRenční židle a laVice

ViziO představuje kvalitní  

konferenční židle  pro jednací 

místa a čekárny moderních  

interiérů. židle poskytuje  

odlehčený design, široký  

výběr materiálů, kvalitní  

zpracování a vysokou  

úroveň estetiky a pohodlí.

ConfEREnCE ChaiRS and bEnChES

ViZio represents quality chairs for different uses  

–  offices and waiting rooms of modern design. 

light design, wide range of materials, quality manufacturing  

and high level of aesthetics  and comfort.

cOnFeRence chaiRS and bencheS    5352    KOnFeRenční židle a laVice

ReSPiRe       StRiPO       FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO



VIZIO

ViziO 6602

ViziO 6812

ViziO 6800ViziO 6612

ViziO 6802

a: 47 cm
b: 80 cm  
c: 46 cm
d:  50 cm  
e: 46 cm  
F: 7,5 kg  
max: 110 kg

a: 47 cm
b: 80 cm 
c: 46 cm
d:  60 cm  
e: 46 cm  
F: 9 kg  
max: 110 kg

a: 47 cm
b: 78 cm
c: 46 cm
d:  60 cm  
e: 46 cm  
F: 7,5 kg  
max: 120 kg

ViziO 6810

a: 47 cm
b: 78 cm 
c: 46 cm
d:  60 cm  
e: 46 cm  
F: 7,5 kg  
max: 120 kg

a: 47 cm
b: 78 cm  
c: 46 cm
d:  50 cm  
e: 46 cm  
F: 6 kg  
max: 120 kg

a: 47 cm
b: 78 cm  
c: 46 cm
d:  50 cm  
e: 46 cm  
F: 6 kg  
max: 120 kg

ViziO 6602/6612
– pohodlná konferenční židle
–  celočalouněná verze  

a široký výběr potahů

– chromová pérová kostra
–  kombinace s područkami 

nebo bez

– comfortable conference chairs
–  fully upholstered version and a wide 

choice of upholstery

– flexible chrome stand
–  combination with or without  

armrests

ViziO 6800/6802, 6810/6812
–  celočalouněná konferenční židle
– velký výběr potahů
– černá nebo chromová kovová kostra
–  kombinace s područkami nebo bez

– fully upholstered conference chairs
– large selection of upholstery
– black or chrome metal frame
– combination with or without armrests

cOnFeRence chaiRS and bencheS    5554    KOnFeRenční židle a laVice

ReSPiRe       StRiPO       FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO(a) výška sedáku / seat height
(b) výška židle / chair height
(c) šířka sedáku / seat width
(d) šířka židle / chair width

a

d

c e

b

(e) hloubka sedu / seat depth
(F) váha židle / chair weight
(max)  max. nosnost / max. load
(P) zobrazený potah / pictured upholstery 



EnduRanCE 
induStRial  
and laboRatoRy
ChaiRS

Zátěžové
průmyslové
a laboratorní
židle



TECHNOLaB
PRůmYSlOVá  

a labORatORní Sedadla

Speciální pracovní židle pro  

nejrůznější průmyslová odvětví  

a laboratoře. extrémní odolnost 

PuR sedadel vůči vlhkosti,  

nečistotám, chemikáliím,  

bio-toxinům a mechanickému 

poškození. Povrchy lze kompletně 

dezinfikovat a omývat.

induStRial and  laboRatoRy ChaiRS

a special work chair for various industrial segments and  

laboratories. Extreme humidity, dust, chemicals, bio-toxins  

and mechanical damage resistance of puR seats. all surfaces 

are completely washable and disinfectable.

enduRance induStRial and labORatORY chaiRS    5958    zátěžOVé PRůmYSlOVé a labORatORní  židle

ReSPiRe       StRiPO       FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO



TECHNOLaB

technOlab 1320

technOlab 1630technOlab 1530

technOlab 1600

technOlab 1500

technOlab 1400technOlab 1310

technOlab 1310/1320
– jednoduché průmyslové sedadlo
– nastavitelný sklon sedáku
– odolné PuR provedení

– simple industrial seat
– adjustable seat angle
– resistant polyurethane surface

technOlab 1400
– poskytuje oporu při stání (tzv. stojosed)
–  výškové nastavení sklopného 

sedátka z odolného PuR
– možnost rychlého složení na 10 cm

– provides support when standing
–  height adjustable  tilting seat made  

of durable polyurethane
–  possibility of quick folding  

to 10 cm wide

technOlab 1500/1530/1600/1630
–  masívní 3d područky z odolného PuR 

(stavitelná šířka, výška a rotace)
–  provedení nízké nebo zvýšené (laboratorní)  

s výškově stavitelným opěrným kruhem a kluzáky

–  massive 3d softened puR armrests (adjustable height, width and rotation)
–  low or high (laboratory) version with height-adjustable supporting ring and gliders

a: 42 – 55 cm
b: 53 – 66 cm  
c: 36 cm
d:  36 cm  
e: 24 cm  
F: 8 kg  
max: 110 kg

a: 48 – 61 cm
b: 88 – 101 cm  
c: 46 cm
d:  46 cm  
e: 42 – 48 cm  
F: 14 kg  
max: 130 kg

a: 48 – 61 cm
b: 88 – 101 cm  
c: 46 cm
d:  63 – 69 cm  
e: 42 – 48 cm  
F: 18 kg  
max: 130 kg

a: 63–89 cm
b: 102 – 128 cm  
c: 46 cm
d:  46 cm  
e: 42 – 48 cm  
F: 16 kg  
max: 130 kg

a: 63–89 cm
b: 102 – 128 cm
c: 46 cm
d:  63 – 69 cm  
e: 42 – 48 cm  
F: 20 kg  
max: 130 kg

a: 57 – 82 cm
b: 66 – 91 cm  
c: 36 cm
d:  36 cm  
e: 24 cm  
F: 9  kg  
max: 110 kg

a: 67 – 84 cm
b: 95 cm  
c: 30 cm
d:  10 cm  
e: 24 cm  
F: 7,5 kg  
max: 110 kg

- velmi odolné průmyslové sedadlo

-  omyvatelné, nešpinivé, nárazuvzdorné, 

antibakteriální a dezinfekci odolné

-  vybaveno ergonomickými funkcemi: 

nastavitelná výška opěry, hloubka sedu

-  standardně modely technOlab  

nabízíme  s černými kovovými  

prvky (kříž+područky)

-  chromová verze  

s příplatkem

-  robustní hliníkový kříž se  

zvýšenou mechanickou odolností

- enduranced industrial seat

-  washable, antidust,  

shockproof, antibacterial  

and disinfectable

-  equipped with ergonomic  

features: adjustable  

backrest height,  

seat depth

-  black or chrome  

versions

-  robust aluminium base  

with strenghtened  

mechanic resistance

velmi odolná  
konstrukce sedadla

shockproof seat

enduRance induStRial and labORatORY chaiRS    6160    zátěžOVé PRůmYSlOVé a labORatORní  židle

ReSPiRe       StRiPO       FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO(a) výška sedáku / seat height
(b) výška židle / chair height
(c) šířka sedáku / seat width
(d) šířka židle / chair width

a

d

c e

b

(e) hloubka sedu / seat depth
(F) váha židle / chair weight
(max)  max. nosnost / max. load
(P) zobrazený potah / pictured upholstery 



SpECial ChaiRS  
foR diSpatChERS  
and 24/7 opERationS

Speciální  
židle pro  
dispečery  
a nepřetržité  
provozy

záběR z Videa inteGROVané bezPečnOStní centRum mORaVSKOSlezSKéhO KRaje V čeSKé RePublice
ShOt FROm VideO inteGRated SaFetY centRe OF the mORaVian-SileSian ReGiOn



EnduRanCE  diSpatChER ChaiRS

Collection of field-proven ergonomical armchairs for non-stop 

operations with extra resistant upholstery (500 000 Martindale 

testing!), robust construction, increased carrying capacity 140 kg. 

developed for army, firemen, rescue divisions and other  

dispatching workplaces.

BRUTO
zátěžOVá diSPečeRSKá  

KřeSla

řada osvědčených ergonomic-

kých sedadel pro nepřetržitý 

provoz s mimořádnou odolností 

potahu (500 000 martindale 

test!), robustní konstrukcí  

a zvýšenou nosností 140 kg. 

Vyvinuto pro armádu, hasiče, 

záchranné složky a veškerá  

zátěžová dispečerská pracoviště.

24/7

SPecial chaiRS FOR diSPatcheRS and 24/7 OPeRatiOnS    6564    SPeciální židle PRO diSPečeRY a nePřetRžité PROVOzY

ReSPiRe       StRiPO       FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO



BRUTO

bRutO 7190

a: 50 – 58 cm
b: 139 – 147 cm
c: 52 cm  
d:  63 cm  
e: 52 cm  
F: 25 kg  
max: 140 kg

bRutO 7290

a: 50 – 58 cm
b: 139 – 147 cm
c: 52 cm  
d:  67 cm  
e: 52 cm  
F: 25 kg  
max: 140 kg

bRutO 7190/7290/7390
–  speciální kovová výztuha sedáku  

a opěry pro zvýšenou nosnost (140 kg)
– speciální zátěžová křesla s různými područkami

–   pevné zdvojené područky, 2d područky (výškově stavitelné a natáčecí)  
nebo odklápěcí područky (pro sezení se zbraněmi a opasky)

– polohovací váleček pod hlavu

–  zesílená houpací 
mechanika

–  estetické čalounění 
zadního krytu

–  strong tilting  
mechanism

–  aestetic upholstery 
of back cover

a: 50 – 58 cm
b: 139 – 147 cm
c: 52 cm  
d:  56 cm  
e: 52 cm  
F: 25 kg  
max: 140 kg

bRutO 7390

bRuto 7190/7290/7390
–  special metal reinforcement of the seat  

and backrest to increase carrying capacity (140 kg)
– special enduranced chairs with various armrests

–    firm double armrests, 2d armrests (height adjustable and 
side–turning) or fold up armrests  (sitting with guns and belts)

– adjustable head roller

SPecial chaiRS FOR diSPatcheRS and 24/7 OPeRatiOnS    6766    SPeciální židle PRO diSPečeRY a nePřetRžité PROVOzY

ReSPiRe       StRiPO       FutuRO      eRGOSit      mediSit      SYStemO      liVinG      ViziO     technOlab      bRutO(a) výška sedáku / seat height
(b) výška židle / chair height
(c) šířka sedáku / seat width
(d) šířka židle / chair width

a

d

c e

b

(e) hloubka sedu / seat depth
(F) váha židle / chair weight
(max)  max. nosnost / max. load
(P) zobrazený potah / pictured upholstery 



  6968

ZÁKLAdNÍ 
POTAhY  

A KOžENKY

baSiC  
upholStERy 

and  
lEathEREttE

VzORníK POtahů ZXVzORníK POtahů KX
fabRiC SaMplES  KX fabRiC SaMplES  ZXa a

because of the used printing technology the pictured colors may not match the actual shades. when ordering alwayS  

ask for the original pRowoRk pattern book with the actual upholstry fabric samples and wood varnishing shades.

Vyobrazené barvy potahů a moření PROWORK nemusejí díky technologii tisku odpovídat skutečnosti. 

Při objednávce si VždY vyžádejte originální vzorníky potahů PROWORK s reálnými vzorky látek. 

Kx 34

Kx 38

Kx 47

Kx 36

Kx 40

Kx 48

zx 62

zx 65

zx 68

Kx 30

Kx 37

Kx 46

Kx 50

zx 60

zx 63

zx 66

zx 69

zx 61

zx 64

zx 67

zx 70



  7170

zx 80

zx 84

zx 88

zx 92

zx 81

zx 85

zx 89

zx 93

zx 82

zx 86

zx 90

zx 94

zx 83

zx 87

zx 91

zx 95

VzORníK POtahů ZX
fabRiC SaMplES  ZX

ZÁTĚžOVÉ 
POTAhY

RESiStant 
upholStERy

VzORníK POtahů BX

bx 16

bx 25

bx 58

bx 11

bx 19

bx 26

bx 59

bx 12

bx 23

bx 27

bx 61

bx 14

bx 24

bx 50

bx 63

fabRiC SaMplES  BXB B

because of the used printing technology the pictured colors may not match the actual shades. when ordering alwayS  

ask for the original pRowoRk pattern book with the actual upholstry fabric samples and wood varnishing shades.

Vyobrazené barvy potahů a moření PROWORK nemusejí díky technologii tisku odpovídat skutečnosti. 

Při objednávce si VždY vyžádejte originální vzorníky potahů PROWORK s reálnými vzorky látek. 



  7372

PRAVÁ KŮžE 
gEnuinE lEathER

SPECIÁLNÍ  
PROdYŠNÁ KŮžE 

SpECial pERMEaMblE 
lEathER

C C
VzORníK POtahů EX VzORníK POtahů RX
fabRiC SaMplES  EX fabRiC SaMplES  RX

ex 27 Rx 04

ex 34 Rx 08ex 30 Rx 09

because of the used printing technology the pictured colors may not match the actual shades. when ordering alwayS  

ask for the original pRowoRk pattern book with the actual upholstry fabric samples and wood varnishing shades.

Vyobrazené barvy potahů a moření PROWORK nemusejí díky technologii tisku odpovídat skutečnosti. 

Při objednávce si VždY vyžádejte originální vzorníky potahů PROWORK s reálnými vzorky látek. 



  7574
because of the used printing technology the pictured colors may not match the actual shades. when ordering alwayS  

ask for the original pRowoRk pattern book with the actual upholstry fabric samples and wood varnishing shades.

Vyobrazené barvy potahů a moření PROWORK nemusejí díky technologii tisku odpovídat skutečnosti. 

Při objednávce si VždY vyžádejte originální vzorníky potahů PROWORK s reálnými vzorky látek. 

VzORníK POtahů  ReSPiRe
fabRiC SaMplES RESpiRE

hx 09 hx 10

hx 04 hx 05 hx 08

hx 01 hx 02 hx 03

mOření dřeVa
wood waRniShing pattERnSD

01 buK SVětlý / bEECh

04 mahaGOn / Mahogany

08 čOKOláda / ChoColatE

02 třešeň / ChERRy

05 Ořech tmaVý 
/ daRk walnut

09 bříza bílá / whitE biRCh

03 Ořech SVětlý  
/ light walnut

06  čeRná / blaCk

14 calVadOS / CalVadoS
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VýběR POtahů / fabRiC CoMbinationS SKuPinY POtahů / fabRiC gRoupS

CENOVÁ SKUPINA A. / pRiCE katEgoRy a.  ZÁKLAdNÍ POTAhY A KOžENKY/ baSiC upholStERy and lEathEREttE

Kx 30 – 38 / Kx 50 lékařská koženka / medical leatherette

Kx 40 – 48 speciální antibakteriální omyvatelný potah schopný desinfekce 
 / antibacterial washable disinfectable upholstery

zx 60 – 70 extra jemný potah / extra soft upholstery

CENOVÁ SKUPINA B. / pRiCE katEgoRy b.  ZÁTĚžOVÉ POTAhY /  RESiStant upholStERy

bx 11 – 27  extrémně odolný zátěžový potah / extremely strong durable upholstery

bx 50 – 63 speciální neklouzavý potah / special nonslip upholstery

zx 80 – 95 jemný zátěžový potah s organickým efektem / soft durable organic effect upholstery

CENOVÁ SKUPINA C. / pRiCE katEgoRy C.  PRAVÁ A SPECIÁLNÍ PROdYŠNÁ KŮžE  
 / gEnuinE lEathER and SpECial pERMEablE lEathER

ex 27 – 34 pravá kůže / genuine leather

Rx 04 – 09  speciální prodyšná kůže / special permeable leather

KOLEKCE RESPIRE  POTAhY RESPIRE NA VYžÁdÁNÍ U VÝROBCE  
 / RESpiRE upholStERy on REquESt of pRoduCER

hx 01 – 10 SPeciální POtahY VýhRadně PRO KOleKci ReSPiRe  
 
 special fabrics for Respire collection

 doporučený potah / recommended upholstery x nelze použít, nedoporučuje se / not recommended

* výběr barvy plastů  / selection of colors of plastics 
** pouze model 3712, 3722 / only model 3712 / 3722

technické údaje židlí jsou uváděny v toleranci +/- 1 cm. 
technical specifications of chairs are placed within + / - 1 cm.

SKuPinY POtahů  
fabRiC gRoupS KX 30-38 KX 40-48 KX 50 ZX 60 – 70 BX 11-27 BX 50-63 ZX 80-95 EX 27-34 RX 04-09 hX 01-10

cenOVá KateGORie 
pRiCE katEgoRy a b c ReSPiRe

ReSPiRe caFe x x x x

ReSPiRe hOtel x x x x sedák 
seat**

sedák
seat**

ReSPiRe teahOuSe x x x x x x x

bRutO x x x x x x x x

eRGOSit x x x x x x

FutuRO x x x x x x

liVinG* x x x x x x x x x x

mediSit x x x x x

StRiPO x x x x x

SYStemO* x x x x x x x x x x

technOlab x x x x x x x x x x

ViziO x x x x
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CERTIFIkÁTY / CERtifiCatES

PROWORK spol. s r. o.

Český výrobce klinicky testovaných zdravotních 

židlí THERAPIA®, držitel ochranné značky, průmyslového 

a užitného vzoru THERAPIA®, výrobce ergonomických, 

zdravotnických, kancelářských a průmyslových sedadel vyšší třídy

pro ergonomické poradenství 
a prodej výrobků značky 

THERAPIA® a PROWORK®

uděluje společnosti

certifikát

XYZ Interier  s.r.o.

VÝROBCEM DOPORUČENÝ
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

datum

1. 1. 2013
Ing. Petr Havlena

jednatel PROWORK 

s y s t é m  a k t i v n í h o  s e z e n í

CERTIFIKÁT  
CSN EN 1335

naše nejprodávanější výrobky splňují 

platné národní a evropské normy pro 

sedací nábytek.

CERTIFICATE  
CSN EN 1335

our best-selling products meet 

national and European standards  

for seating furniture.

CERTIFIKÁT AUTORIZOVANÝ  
PROdEJCE PROWORK

naše výrobky najdete pouze u autorizo-

vaných prodejců s kamennými obchody. 

Před zakoupením doporučujeme vždy 

důkladné odzkoušení vybraného  

modelu, zejména výrobků vyráběných  

v různých velikostech.  

S výběrem vhodného typu pracovního 

sedadla vám rádi poradí naši  

profesionální distributoři  

(viz seznam autorizovaných prodejců 

na www.prowork.cz).

CERTIFICATE  
AUThORIZEd dEAlER

we sell our products through  

authorized dealers only. 

before buying, we recommend  

always thorough testing of selected 

model, particularly products made  

in different sizes.

More about our products and dealers 

on www.prowork.cz

ČESKÁ KVALITA

naše výrobky jsou vyráběny  
na území české republiky.  
K výrobě používáme výhradně kvalitní 
komponenty z čR a ze zemí eu. 

ZÁRUKA NA VŠEChNY VÝROBKY  
PROWORK (MIMO KOLEKCI  
RESPIRE) JE 5 LET.

CZECH QUALITY

Our products are manufactured 
in the Czech Republic. 

We use only high-quality components 
from the Czech Republic and the EU.

WArrAnTY on ALL ProWorK  
ProdUCTs (oUTsIdE CoLLECTIon 

rEsPIrE) Is 5 YEArs.



www.prowork.cz


