Platnost od 1. 4. 2015

MERENS®

120

kg

nosnost 120 kg

+3
3 roky záruka

certifikace EU

MERENS MEETING

MERENS ECO

MERENS

KATALOG ŽIDLÍ

Modelová řada MERENS spojuje dynamický design, skvělé zpracování a mnoho funkcí podporujících zdravé a komfortní sezení.

MERENS

Hlavová opěrka stavitelná ve
dvou směrech (výška a úhel)
(volitelné příslušenství)

MERENS ECO
▪ Z ákladna pro uchycení
hlavové opěrky umožňuje
její dodatečnou instalaci
na židli MERENS
i MERENS ECO

	Certifikáty statní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009
	Studená pěna uvnitř sedáku zajišťuje jeho vysokou životnost
	Kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití na tvrdé podlaze i kobercové krytině
	Náklon sedáku nastavíte samostatně
	
Stabilita a ergonomie je zajištěna synchronním mechanismem, kterým měníte polohu sedáku a opěráku zároveň
	
Komfortním nastavením síly protiváhy podle své hmotnosti zabezpečíte opěrák proti nečekanému zhoupnutí
	
Výšku a hloubku sedáku přizpůsobíte své postavě přímo na míru, a zajistíte tím správné podepření nohou
	
Podle potřeby si nastavíte výšku a hloubku područek (pouze model MERENS)
	
Sedák a opěrák můžete zafixovat v kterékoliv poloze
	
Možné nastavení výškově stavitelné bederní opěrky (pouze model MERENS)
	
Samonosná síťovina zajišťuje celodenní větrání zad
	
Nosnost židle 120 kg
	
Záruka 3 roky

Výškově nastavitelná bederní opěrka –
pouze model MERENS
Výškově stavitelné područky
Fixní područky

Hloubkově nastavitelný sedák
Nastavitelný sklon sedáku
Synchronní mechanika
Komfortní nastavení síly protiváhy

Univerzální kolečka

MERENS SP

MERENS BP

MERENS ECO SP

MERENS ECO BP

MERENS MEETING

8.505 Kč

7.991 Kč

7.708 Kč

7.194 Kč

4.300 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH

BI 201

MERENS

BI 202

BI 203

BI 204

BI 205

BI 201 / černá

68
50

51–56
15–22
56

116–127

101–111
46–57

BI 202 / vínová

MERENS ECO
68
50

51–56
15–22
56

116–127

BI 203 / zelená

101–111
46–57

MERENS MEETING
60
48

BI 204 / modrá

50
48

90
44

BI 205 / žlutá

Rozměry jsou uvedeny v centimetrech

