


SLOVAN CLUB

SLOVAN
Celoplastové monolitné sedadlo spĺňa všetky parametre v zmysle reglementu FIFA. Jeho malé rozmery umožňujú využitie aj na
športoviskách s menšími rozmermi stupňov. Má využitie v interiéri a rovnako aj v exteriéri vďaka odtokovému otvoru v najnižšom bode
sedadla. Je veľmi vhodné na uchytenie priamo na stupeň. Montuje sa dvoma kotvami cez dva montážne otvory za pomoci dvoch
plechových držiakov. Tieto sú k sedadlu v spodnej časti priskrutkované štyrmi samoreznými skrutkami. Jemožné osadenie aj na čelo stupňa
pomocou oceľovej konštrukcie povrchovo upravenej žiarovýmzinkom.Súčasťou sedadla je plastový číselník.
Použitý materiál
PP -
PA

Expedícia

- polypropylén cenovo dostupnejšímateriál s vysokou húževnatosťou, nižšou hmotnosťou, 100% recyklovateľný, UV stabilizovaný.
- polyamid vyznačujúci sa veľmi vysokou pevnosťou, triedou horľavosti B1 podľaDIN4102, 100% recyklovateľný, UV stabilizovaný.

Uobochmateriálov je farebnosťmožná podľa želania zákazníka udanej vRALstupnici.

V kartónoch po 10 ks, o rozmeroch 600 x 430 x 850 a s hmotnosťou 20 kg.

Celoplastové monolitné sedadlo s dvojplášťovým operadlom spĺňa všetky parametre v zmysle reglementu FIFA. Má využitie v interieri a
rovnako aj v eteriéri vďaka odtokovému otvoru v najnižšom bode sedadla. Používa sa na uchytenie priamo na stupeň alebo na čelo stupňa
pomocou oceľovej konštrukcie povrchovo upravenej žiarovým zinkom.Montuje sa štyrmi kotvami priamo cez montážne otvory bez použitia
pomocných plechov. Súčasťou sedadla je plastový číselník.

- polypropylén cenovo dostupnejšímateriál s vysokou húževnatosťou, nižšou hmotnosťou, 100% recyklovateľný, UV stabilizovaný.
- polyamid vyznačujúci sa veľmi vysokou pevnosťou, triedou horľavosti B1 podľaDIN4102, 100% recyklovateľný, UV stabilizovaný.

U všetkýchmateriálov je farebnosťmožná podľa želania zákazníka udanej vRALstupnici.

V kartónoch po 10 ks, o rozmeroch 600 x 430 x 850 a s hmotnosťou 20 kg.

Používané materiály:
PP -
PA

Expedícia

GHANA 1101

HRADEC 1102

Celoplastové monolitné sedadlo spĺňa všetky parametre v zmysle reglementu FIFA. Jeho malé rozmery umožňujú využitie aj na
športoviskách s menšími rozmermi stupňov. Má využitie v interiéri a rovnako aj v exteriéri vďaka odtokovému otvoru v najnižšom bode
sedadla. Je veľmi vhodné na uchytenie priamo na stupeň. Montuje sa dvoma kotvami cez dva montážne otvory za pomoci dvoch
plechových držiakov. Tieto sú k sedadlu v spodnej časti priskrutkované štyrmi samoreznými skrutkami. Jemožné osadenie aj na čelo stupňa
pomocou oceľovej konštrukcie povrchovo upravenej žiarovýmzinkom.Súčasťou sedadla je plastový číselník.
Použitý materiál
PP -
PA

Expedícia

- polypropylén cenovo dostupnejšímateriál s vysokou húževnatosťou, nižšou hmotnosťou, 100% recyklovateľný, UV stabilizovaný.
- polyamid vyznačujúci sa veľmi vysokou pevnosťou, triedou horľavosti B1 podľaDIN4102, 100% recyklovateľný, UV stabilizovaný.

Uobochmateriálov je farebnosťmožná podľa želania zákazníka udanej vRALstupnici.

V kartónoch po 10 ks, o rozmeroch 600 x 430 x 850 a s hmotnosťou 20 kg.

Celoplastové monolitné sedadlo s dvojplášťovým operadlom spĺňa všetky parametre v zmysle reglementu FIFA. Má využitie v interieri a
rovnako aj v eteriéri vďaka odtokovému otvoru v najnižšom bode sedadla. Používa sa na uchytenie priamo na stupeň alebo na čelo stupňa
pomocou oceľovej konštrukcie povrchovo upravenej žiarovým zinkom.Montuje sa štyrmi kotvami priamo cez montážne otvory bez použitia
pomocných plechov. Súčasťou sedadla je plastový číselník.

- polypropylén cenovo dostupnejšímateriál s vysokou húževnatosťou, nižšou hmotnosťou, 100% recyklovateľný, UV stabilizovaný.
- polyamid vyznačujúci sa veľmi vysokou pevnosťou, triedou horľavosti B1 podľaDIN4102, 100% recyklovateľný, UV stabilizovaný.

U všetkýchmateriálov je farebnosťmožná podľa želania zákazníka udanej vRALstupnici.

V kartónoch po 10 ks, o rozmeroch 600 x 430 x 850 a s hmotnosťou 20 kg.

Používané materiály:
PP -
PA

Expedícia

GHANA 1101

HRADEC 1102

HRADEC 1102

GHANA 1101



Sklopné plastové sedadlo pekných tvarov a pohodlné na sedenie. Sklápanie sedadla je zabezpečované závažím, ktoré je súčasťou rámu
sedadla a otáčaním v špeciálnej plastovej kulise, ktorá je vsadená v plechovej konzole tvaru „U“. V kulise sa otáčajú dva oceľové kolíky
privarené k trubkovému rámu sedadla. Plastové sedadlo je k tomuto rámu priskrutkované 4 samoreznými skrutkami. Operadlo tvorí
trubkový rám na ktorom je prinitované plastové operadlo. Súčasťou operadla je plastový číselník. Veľkou prednosťou operadla je jeho
dĺžka, keďoperadlo zároveň tvorí protiokopovú ochranu chrbta. Kotvenie sedadla na schodmôžebyť dvomaalebo tromaZn (A4) kotvami.

Sklopné plastové sedadlo s čalúnenými vankúšmi veľmi pohodlné na sedenie. Je veľmi vhodné do viacúčelových zariadení. Sklápanie
sedadla je zabezpečované závažím , ktoré je súčasťou rámu sedadla a otáčaním v špeciálnej plastovej kulise, ktorá je vsadená v plechovej
konzole tvaru „U“. V kulise sa otáčajú dva oceľové kolíky privarené k trubkovému rámu sedadla. Plastové sedadlo na ktoré sa prinituje
vankúš je k tomuto rámupriskrutkované 4 samoreznými skrutkami. Operadlo tvorí trubkový rám, na ktorom je prinitované plastové operadlo
s čalúneným vankúšom. Súčasťou operadla je plastový číselník. Veľkou prednosťou operadla je jeho dĺžka, keď operadlo zároveň tvorí
protiokopovú ochranu chrbta. Kotvenie sedadla na schodmôžebyť dvomaalebo tromi Zn (A4 ) kotvami.

Sklopné kovové sedadlo pekných tvarov a pohodlné na sedenie napriek tomu že je celokovové. Sklápanie sedadla je zabezpečované
závažím, ktoré je súčasťou rámu sedadla a otáčaním v špeciálnej plastovej kulise, ktorá je vsadená v plechovej konzole tvaru „U“. V kulise
sa otáčajú dva oceľové kolíky privarené k trubkovému rámu sedadla. Operadlovú aj sedadlovú časť tvorí dierovaný plech s otvormi 9mm.
Súčasťou operadla je hliníkový číselník. Veľkou prednosťou operadla je jeho dĺžka, keď operadlo zároveň tvorí protiokopovú ochranu
chrbta. Kotvenie sedadla na schodmôžebyť dvomaalebo tromaZn (A4 ) kotvami.

Použitý materiál

Expedícia

PP- polypropylén - cenovo dostupnejší materiál s vysokou
húževnatosťou, nižšou hmotnosťou, 100% recyklovateľný, UV
stabilizovaný.
PA- polyamid vyznačujúci sa veľmi vysokou pevnosťou, triedou
horľavosti B1 podľa DIN 4102, 100% recyklovateľný, UV
stabilizovaný.
Kovový rám operadla je zmateriálu 25 x 2 mma sedadla 20 x 2
mm. Povrchová úprava môže byť žiarovým zinkom (80 ) alebo
práškovýmplastomspredúpravou fosfátovaním.
U všetkých materiálov je farebnosť možná podľa želania zákazníka
udanej vRALstupnici.

Stoličky dodávame v zmontovanom stave zabalené vo fólii na
drevených paletách (1200 x 800) po 34 ks o hmotnosti 380 kg.
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Použitý materiál

Expedícia

PP- polypropylén - cenovo dostupnejší materiál s vysokou
húževnatosťou, nižšou hmotnosťou, 100% recyklovateľný, UV
stabilizovaný.
PA- polyamid vyznačujúci sa veľmi vysokou pevnosťou, triedou
horľavosti B1 podľa DIN 4102, 100% recyklovateľný, UV
stabilizovaný.
Kovový rám operadla je zmateriálu 25 x 2 mma sedadla 20 x 2
mm. Povrchová úprava môže byť žiarovým zinkom (80 ) alebo
práškovýmplastomspredúpravou fosfátovaním.
Vankúš je potiahnutý koženkou a vyplnený molitanom, to všetko v
nehorľavomprevedení.
U všetkých materiálov je farebnosť možná podľa želania zákazníka
udanej v RALstupnici.

Stoličky dodávame v zmontovanom stave zabalené vo fólii na
drevených paletách (1200 x 800) po 34 ks o hmotnosti 480 kg.

�

GELSENKIRCHEN 2101

PARDUBICE 2301

AALSMEER 2201

Ř

Použitý materiál

Expedícia

Kovový rám operadla je zmateriálu 25 x 2 mma sedadla 20 x 2
mm. Povrchová úprava môže byť žiarovým zinkom (80 ) alebo
práškovým plastom s predúpravou fosfátovaním, prípadne
kombináciou oboch.
U povrchovej úpravy je možná ľubovoľná farebnosť, podľa želania
zákazníka udanej v RALstupnici.

Stoličky dodávame v zmontovanom stave zabalené vo fólii na
drevených paletách ( 1200

�

x 800 ) po 34 ks o hmotnosti 450 kg.

AALSMEER 2201 PARDUBICE 2301 TORONTO LIGHT

GELSENKIRCHEN 2101

Sklopné plastové sedadlo pekných tvarov a pohodlné na sedenie. Sklápanie sedadla je zabezpečované závažím, ktoré je súčasťou rámu
sedadla a otáčaním v špeciálnej plastovej kulise, ktorá je vsadená v plechovej konzole tvaru „U“. V kulise sa otáčajú dva oceľové kolíky
privarené k trubkovému rámu sedadla. Plastové sedadlo je k tomuto rámu priskrutkované 4 samoreznými skrutkami. Operadlo tvorí
trubkový rám na ktorom je prinitované plastové operadlo. Súčasťou operadla je plastový číselník. Veľkou prednosťou operadla je jeho
dĺžka, keďoperadlo zároveň tvorí protiokopovú ochranu chrbta. Kotvenie sedadla na schodmôžebyť dvomaalebo tromaZn (A4) kotvami.

Sklopné plastové sedadlo s čalúnenými vankúšmi veľmi pohodlné na sedenie. Je veľmi vhodné do viacúčelových zariadení. Sklápanie
sedadla je zabezpečované závažím , ktoré je súčasťou rámu sedadla a otáčaním v špeciálnej plastovej kulise, ktorá je vsadená v plechovej
konzole tvaru „U“. V kulise sa otáčajú dva oceľové kolíky privarené k trubkovému rámu sedadla. Plastové sedadlo na ktoré sa prinituje
vankúš je k tomuto rámupriskrutkované 4 samoreznými skrutkami. Operadlo tvorí trubkový rám, na ktorom je prinitované plastové operadlo
s čalúneným vankúšom. Súčasťou operadla je plastový číselník. Veľkou prednosťou operadla je jeho dĺžka, keď operadlo zároveň tvorí
protiokopovú ochranu chrbta. Kotvenie sedadla na schodmôžebyť dvomaalebo tromi Zn (A4 ) kotvami.

Sklopné kovové sedadlo pekných tvarov a pohodlné na sedenie napriek tomu že je celokovové. Sklápanie sedadla je zabezpečované
závažím, ktoré je súčasťou rámu sedadla a otáčaním v špeciálnej plastovej kulise, ktorá je vsadená v plechovej konzole tvaru „U“. V kulise
sa otáčajú dva oceľové kolíky privarené k trubkovému rámu sedadla. Operadlovú aj sedadlovú časť tvorí dierovaný plech s otvormi 9mm.
Súčasťou operadla je hliníkový číselník. Veľkou prednosťou operadla je jeho dĺžka, keď operadlo zároveň tvorí protiokopovú ochranu
chrbta. Kotvenie sedadla na schodmôžebyť dvomaalebo tromaZn (A4 ) kotvami.

Použitý materiál

Expedícia

PP- polypropylén - cenovo dostupnejší materiál s vysokou
húževnatosťou, nižšou hmotnosťou, 100% recyklovateľný, UV
stabilizovaný.
PA- polyamid vyznačujúci sa veľmi vysokou pevnosťou, triedou
horľavosti B1 podľa DIN 4102, 100% recyklovateľný, UV
stabilizovaný.
Kovový rám operadla je zmateriálu 25 x 2 mma sedadla 20 x 2
mm. Povrchová úprava môže byť žiarovým zinkom (80 ) alebo
práškovýmplastomspredúpravou fosfátovaním.
U všetkých materiálov je farebnosť možná podľa želania zákazníka
udanej vRALstupnici.

Stoličky dodávame v zmontovanom stave zabalené vo fólii na
drevených paletách (1200 x 800) po 34 ks o hmotnosti 380 kg.
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Použitý materiál

Expedícia

PP- polypropylén - cenovo dostupnejší materiál s vysokou
húževnatosťou, nižšou hmotnosťou, 100% recyklovateľný, UV
stabilizovaný.
PA- polyamid vyznačujúci sa veľmi vysokou pevnosťou, triedou
horľavosti B1 podľa DIN 4102, 100% recyklovateľný, UV
stabilizovaný.
Kovový rám operadla je zmateriálu 25 x 2 mma sedadla 20 x 2
mm. Povrchová úprava môže byť žiarovým zinkom (80 ) alebo
práškovýmplastomspredúpravou fosfátovaním.
Vankúš je potiahnutý koženkou a vyplnený molitanom, to všetko v
nehorľavomprevedení.
U všetkých materiálov je farebnosť možná podľa želania zákazníka
udanej v RALstupnici.

Stoličky dodávame v zmontovanom stave zabalené vo fólii na
drevených paletách (1200 x 800) po 34 ks o hmotnosti 480 kg.
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Použitý materiál

Expedícia

Kovový rám operadla je zmateriálu 25 x 2 mma sedadla 20 x 2
mm. Povrchová úprava môže byť žiarovým zinkom (80 ) alebo
práškovým plastom s predúpravou fosfátovaním, prípadne
kombináciou oboch.
U povrchovej úpravy je možná ľubovoľná farebnosť, podľa želania
zákazníka udanej v RALstupnici.

Stoličky dodávame v zmontovanom stave zabalené vo fólii na
drevených paletách ( 1200

�

x 800 ) po 34 ks o hmotnosti 450 kg.

Sklopné plastové sedadlo pekných tvarov a pohodlné na sedenie. Sklápanie sedadla je zabezpečované závažím, ktoré je súčasťou rámu
sedadla a otáčaním v špeciálnej plastovej kulise, ktorá je vsadená v plechovej konzole tvaru „U“. V kulise sa otáčajú dva oceľové kolíky
privarené k trubkovému rámu sedadla. Plastové sedadlo je k tomuto rámu priskrutkované 4 samoreznými skrutkami. Operadlo tvorí
trubkový rám na ktorom je prinitované plastové operadlo. Súčasťou operadla je plastový číselník. Veľkou prednosťou operadla je jeho
dĺžka, keďoperadlo zároveň tvorí protiokopovú ochranu chrbta. Kotvenie sedadla na schodmôžebyť dvomaalebo tromaZn (A4) kotvami.

Sklopné plastové sedadlo s čalúnenými vankúšmi veľmi pohodlné na sedenie. Je veľmi vhodné do viacúčelových zariadení. Sklápanie
sedadla je zabezpečované závažím , ktoré je súčasťou rámu sedadla a otáčaním v špeciálnej plastovej kulise, ktorá je vsadená v plechovej
konzole tvaru „U“. V kulise sa otáčajú dva oceľové kolíky privarené k trubkovému rámu sedadla. Plastové sedadlo na ktoré sa prinituje
vankúš je k tomuto rámupriskrutkované 4 samoreznými skrutkami. Operadlo tvorí trubkový rám, na ktorom je prinitované plastové operadlo
s čalúneným vankúšom. Súčasťou operadla je plastový číselník. Veľkou prednosťou operadla je jeho dĺžka, keď operadlo zároveň tvorí
protiokopovú ochranu chrbta. Kotvenie sedadla na schodmôžebyť dvomaalebo tromi Zn (A4 ) kotvami.

Sklopné kovové sedadlo pekných tvarov a pohodlné na sedenie napriek tomu že je celokovové. Sklápanie sedadla je zabezpečované
závažím, ktoré je súčasťou rámu sedadla a otáčaním v špeciálnej plastovej kulise, ktorá je vsadená v plechovej konzole tvaru „U“. V kulise
sa otáčajú dva oceľové kolíky privarené k trubkovému rámu sedadla. Operadlovú aj sedadlovú časť tvorí dierovaný plech s otvormi 9mm.
Súčasťou operadla je hliníkový číselník. Veľkou prednosťou operadla je jeho dĺžka, keď operadlo zároveň tvorí protiokopovú ochranu
chrbta. Kotvenie sedadla na schodmôžebyť dvomaalebo tromaZn (A4 ) kotvami.

Použitý materiál

Expedícia

PP- polypropylén - cenovo dostupnejší materiál s vysokou
húževnatosťou, nižšou hmotnosťou, 100% recyklovateľný, UV
stabilizovaný.
PA- polyamid vyznačujúci sa veľmi vysokou pevnosťou, triedou
horľavosti B1 podľa DIN 4102, 100% recyklovateľný, UV
stabilizovaný.
Kovový rám operadla je zmateriálu 25 x 2 mma sedadla 20 x 2
mm. Povrchová úprava môže byť žiarovým zinkom (80 ) alebo
práškovýmplastomspredúpravou fosfátovaním.
U všetkých materiálov je farebnosť možná podľa želania zákazníka
udanej vRALstupnici.

Stoličky dodávame v zmontovanom stave zabalené vo fólii na
drevených paletách (1200 x 800) po 34 ks o hmotnosti 380 kg.
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Použitý materiál

Expedícia

PP- polypropylén - cenovo dostupnejší materiál s vysokou
húževnatosťou, nižšou hmotnosťou, 100% recyklovateľný, UV
stabilizovaný.
PA- polyamid vyznačujúci sa veľmi vysokou pevnosťou, triedou
horľavosti B1 podľa DIN 4102, 100% recyklovateľný, UV
stabilizovaný.
Kovový rám operadla je zmateriálu 25 x 2 mma sedadla 20 x 2
mm. Povrchová úprava môže byť žiarovým zinkom (80 ) alebo
práškovýmplastomspredúpravou fosfátovaním.
Vankúš je potiahnutý koženkou a vyplnený molitanom, to všetko v
nehorľavomprevedení.
U všetkých materiálov je farebnosť možná podľa želania zákazníka
udanej v RALstupnici.

Stoličky dodávame v zmontovanom stave zabalené vo fólii na
drevených paletách (1200 x 800) po 34 ks o hmotnosti 480 kg.
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Použitý materiál

Expedícia

Kovový rám operadla je zmateriálu 25 x 2 mma sedadla 20 x 2
mm. Povrchová úprava môže byť žiarovým zinkom (80 ) alebo
práškovým plastom s predúpravou fosfátovaním, prípadne
kombináciou oboch.
U povrchovej úpravy je možná ľubovoľná farebnosť, podľa želania
zákazníka udanej v RALstupnici.

Stoličky dodávame v zmontovanom stave zabalené vo fólii na
drevených paletách ( 1200

�

x 800 ) po 34 ks o hmotnosti 450 kg.

MYJAVA



TORONTO VIP

TORONTO CLUB

TORONTO

Ludwigsburg edo

LUDWIGSBURG VARIO

STANDY



LAUSITZRING 2202

WOLFSBURG 2102

Sklopné kovové sedadlo s ochranným zábradlím vhodné
na tribúny so stupňami nad 500mm. Sklápanie sedadla je
zabezpečované závažím, ktoré je súčasťou rámu sedadla
a v špeciálnej plastovej kulise, ktorá je vsadená v
plechovej konzole tvaru "U". V kulise sa otáčajú dva
oceľové kolíky privarené k trubkovému rámu sedadla.
Operadlovú aj sedadlovú časť tvorí dierovaný plech s
otvormi o 9mm. Súčasťou operadla je hliníkový číselník.
Veľkou prednosťou operadla je jeho dĺžka, keď operadlo
zároveň tvorí protiokopovú ochranu chrbta. Kotvenie
sedadla na schod je troma Zn (A4) kotvami. Môžu byť
uchytené aj na spoločnej traverze 800x400, a na každej
tretej sedačke kotvené na stupeň.

Kovový rám operadla so zábradlím je z materiálu
30x3mma sedadla 20x2mm. Povrchová úpravamôže

byť žiarovým zinkom (100 ) alebo práškovým plastom s
predúpravou fosfátovaním, prípadne kombibáciou oboch.
U povrchovej úpravy jemožná ľubovoľná farebnosť, podľa
želania zákazníka udanej vRALstupnici.

Použitý materiál:

�

ŘŘ

Sklopné sedadlo s ochranným zábradlím vhodné na
tribúny so stupňami nad 500mm. Sklápanie sedadla je
zabezpečované závažím, ktoré je súčasťou rámu sedadla
a v špeciálnej plastovej kulise, ktorá je vsadená v
plechovej konzole tvaru „U“. Plastové sedadlo je k tomuto
rámu priskrutkované 4 samoreznými skrutkami. Operadlo
tvorí trubkový rám, na ktorom je prinitované plastové
operadlo. Súčasťou operadla je plastový číselník. Veľkou
prednosťou operadla je jeho dĺžka, keď operadlo zároveň
tvorí protiokopovú ochranu chrbta. Kotvenie sedadla na
schod je tromaZn (A4) kotvami.

- polypropylén cenovo dostupnejší materiál s
vysokou húževnatosťou, nižšou hmotnosťou, 100%
recyklovateľný, UV stabilizovaný.

- polyamid vyznačujúci sa veľmi vysokou pevnosťou,
triedou horľavosti B1 podľa DIN 4102, 100%
recyklovateľný, UV stabilizovaný.
Kovový rám operadla so zábradlím je z materiálu 30 x 3
mm a sedadla 20 x 2 mm. Povrchová úprava môže byť
žiarovým zinkom (80 ) alebo práškovým plastom s
predúpravou fosfátovaním, prípadne kombibáciou oboch.
U povrchovej úpravy jemožná ľubovoľná farebnosť, podľa
želania zákazníka udanej vRALstupnici.

Použitý materiál
PP -

PA

�

Ř

Ř

LAUSITZRING 2202

WOLFSBURG 2102

Sklopné kovové sedadlo s ochranným zábradlím vhodné
na tribúny so stupňami nad 500mm. Sklápanie sedadla je
zabezpečované závažím, ktoré je súčasťou rámu sedadla
a v špeciálnej plastovej kulise, ktorá je vsadená v
plechovej konzole tvaru "U". V kulise sa otáčajú dva
oceľové kolíky privarené k trubkovému rámu sedadla.
Operadlovú aj sedadlovú časť tvorí dierovaný plech s
otvormi o 9mm. Súčasťou operadla je hliníkový číselník.
Veľkou prednosťou operadla je jeho dĺžka, keď operadlo
zároveň tvorí protiokopovú ochranu chrbta. Kotvenie
sedadla na schod je troma Zn (A4) kotvami. Môžu byť
uchytené aj na spoločnej traverze 800x400, a na každej
tretej sedačke kotvené na stupeň.

Kovový rám operadla so zábradlím je z materiálu
30x3mma sedadla 20x2mm. Povrchová úpravamôže

byť žiarovým zinkom (100 ) alebo práškovým plastom s
predúpravou fosfátovaním, prípadne kombibáciou oboch.
U povrchovej úpravy jemožná ľubovoľná farebnosť, podľa
želania zákazníka udanej vRALstupnici.

Použitý materiál:

�

ŘŘ

Sklopné sedadlo s ochranným zábradlím vhodné na
tribúny so stupňami nad 500mm. Sklápanie sedadla je
zabezpečované závažím, ktoré je súčasťou rámu sedadla
a v špeciálnej plastovej kulise, ktorá je vsadená v
plechovej konzole tvaru „U“. Plastové sedadlo je k tomuto
rámu priskrutkované 4 samoreznými skrutkami. Operadlo
tvorí trubkový rám, na ktorom je prinitované plastové
operadlo. Súčasťou operadla je plastový číselník. Veľkou
prednosťou operadla je jeho dĺžka, keď operadlo zároveň
tvorí protiokopovú ochranu chrbta. Kotvenie sedadla na
schod je tromaZn (A4) kotvami.

- polypropylén cenovo dostupnejší materiál s
vysokou húževnatosťou, nižšou hmotnosťou, 100%
recyklovateľný, UV stabilizovaný.

- polyamid vyznačujúci sa veľmi vysokou pevnosťou,
triedou horľavosti B1 podľa DIN 4102, 100%
recyklovateľný, UV stabilizovaný.
Kovový rám operadla so zábradlím je z materiálu 30 x 3
mm a sedadla 20 x 2 mm. Povrchová úprava môže byť
žiarovým zinkom (80 ) alebo práškovým plastom s
predúpravou fosfátovaním, prípadne kombibáciou oboch.
U povrchovej úpravy jemožná ľubovoľná farebnosť, podľa
želania zákazníka udanej vRALstupnici.

Použitý materiál
PP -

PA

�

Ř

Ř

WOLFSBURG 2102

LAUSITZRING 2202

DRESDEN 2109

DRESDEN SO ZÁBRADLÍM 2110



STEEL

VITKOVICE LUDWIGSBURG  2316

VARY



ARÉNA

KOŠICE VIP

KOŠICE

Stolík je vhodný pre televíznych ako i pre píšucich novinárov na
futbalový štadión, zimný štadión a do športových hál. Stolík sa
skladá z kovového rámu, na ktorý sú priskrutkované dosky
skrutkami. Vrchná časť stolíka má rozmer 1560x785mm a výšku
750mm. V stolíku je dutina prispôsobená pre televízne prijímače s
priechodzími otvormi pre televízne a telefónne káble. Nachádza sa
pod krycími doskami, ktoré majú tiež prispôsobené otvory. Po
bokoch stola sa nachádzajú deliace protihlukové plexisklové steny.
Tieto stenymôžu byť pevné i odnímateľné.

Použitý materiál je kovový rám kombinovaný z joklového materiá-
lu o rozmeroch 40x40x2mm. Povrchová úprava je práškovým
plastom s predúpravou fosfátovaním. Pri povrchovej úprave je
možná ľubovolná farebnosť podľa želania zákazní-
ka udanej v RAL stupnici. Dosky na stolíky majú hrúbku 12mm.
Dosky samôžudodávať v ťažko horľavomstave, kvalite B1.

Stolíky dodávamev zmontovanomstave, zabalené vo fólii.

Použitý materiál:

Expedícia:

Stolík je vhodný pre píšucich novinárov na futbalový štadión, zimný
štadión a do športových hál. Stolík sa skladá z kovového rámu, na
ktorý sú skrutkami prichytené dosky. Vrchná písacia doska má
rozmer 1200x550mm.

Pri povrchovej úprave je možná ľubovolná farebnosť podľa želania
zákazníka udanej v RAL stupnici. Dosky na stolíky majú hrúbku
12mm.Dosky samôžudodávať v ťažko horľavomstave, kvalite B1.

Stolíky dodávamev zmontovanomstave, zabalené vo fólii.

Použitý materiál:

Expedícia:

TABLE TV 5401

TABLE PRESSE 5402

Sklopné a otočné plastové sedadlo vysokého štandardu. Otáčanie o 360° pomocou ložiskového mechanizmu umožňuje pohodlný pohyb v
presse sektoroch. Sklápanie sedadla je zabezpečované závažím, ktoré je súčasťou rámu sedadla a otáčaním v špeciálnej plastovej kulise,
ktorá je vsadená v plechovej konzole tvaru „U“. V kulise sa otáčajú dva oceľové kolíky privarené k trubkovému rámu sedadla. Plastové
sedadlo je k tomuto rámu priskrutkované 4 samoreznými skrutkami. Operadlo tvorí na železnej traverze navarený trubkový rám, na ktorom
je prinitované plastové operadlo. Súčasťou operadla je plastový číselník. Kotvenie stolice je na podlahu pomocou 4Zn kotiev.

Použitý materiál
PP -

PA

Expedícia

- polypropylén cenovo dostupnejší materiál s vysokou
húževnatosťou, nižšou hmotnosťou, 100% recyklovateľný, UV
stabilizovaný.

- polyamid vyznačujúci sa veľmi vysokou pevnosťou, triedou
horľavosti B1 podľa DIN 4102, 100% recyklovateľný, UV
stabilizovaný.
Kovový rám operadla je zmateriálu 25 x 2 mma sedadla 20 x 2

mm. Povrchová úprava môže byť žiarovým zinkom (80 ) alebo
práškovýmplastomspredúpravou fosfátovaním.
U všetkých materiálov je farebnosť možná podľa želania zákazníka
udanej vRALstupnici.

Stoličky dodávame v zmontovanom stave zabalené vo fólii na
drevených paletách ( 1200 x 800 ) po 18 ks o hmotnosti 270 kg.

�

PRESSE 2191

ŘŘ

PRESSE 2191 DNIPRO

TABLE TV 5401 TABLE PRESSE 5402

Stolík je vhodný pre televíznych ako i pre píšucich novinárov na
futbalový štadión, zimný štadión a do športových hál. Stolík sa
skladá z kovového rámu, na ktorý sú priskrutkované dosky
skrutkami. Vrchná časť stolíka má rozmer 1560x785mm a výšku
750mm. V stolíku je dutina prispôsobená pre televízne prijímače s
priechodzími otvormi pre televízne a telefónne káble. Nachádza sa
pod krycími doskami, ktoré majú tiež prispôsobené otvory. Po
bokoch stola sa nachádzajú deliace protihlukové plexisklové steny.
Tieto stenymôžu byť pevné i odnímateľné.

Použitý materiál je kovový rám kombinovaný z joklového materiá-
lu o rozmeroch 40x40x2mm. Povrchová úprava je práškovým
plastom s predúpravou fosfátovaním. Pri povrchovej úprave je
možná ľubovolná farebnosť podľa želania zákazní-
ka udanej v RAL stupnici. Dosky na stolíky majú hrúbku 12mm.
Dosky samôžudodávať v ťažko horľavomstave, kvalite B1.

Stolíky dodávamev zmontovanomstave, zabalené vo fólii.

Použitý materiál:

Expedícia:

Stolík je vhodný pre píšucich novinárov na futbalový štadión, zimný
štadión a do športových hál. Stolík sa skladá z kovového rámu, na
ktorý sú skrutkami prichytené dosky. Vrchná písacia doska má
rozmer 1200x550mm.

Pri povrchovej úprave je možná ľubovolná farebnosť podľa želania
zákazníka udanej v RAL stupnici. Dosky na stolíky majú hrúbku
12mm.Dosky samôžudodávať v ťažko horľavomstave, kvalite B1.

Stolíky dodávamev zmontovanomstave, zabalené vo fólii.

Použitý materiál:

Expedícia:

TABLE TV 5401

TABLE PRESSE 5402

Sklopné a otočné plastové sedadlo vysokého štandardu. Otáčanie o 360° pomocou ložiskového mechanizmu umožňuje pohodlný pohyb v
presse sektoroch. Sklápanie sedadla je zabezpečované závažím, ktoré je súčasťou rámu sedadla a otáčaním v špeciálnej plastovej kulise,
ktorá je vsadená v plechovej konzole tvaru „U“. V kulise sa otáčajú dva oceľové kolíky privarené k trubkovému rámu sedadla. Plastové
sedadlo je k tomuto rámu priskrutkované 4 samoreznými skrutkami. Operadlo tvorí na železnej traverze navarený trubkový rám, na ktorom
je prinitované plastové operadlo. Súčasťou operadla je plastový číselník. Kotvenie stolice je na podlahu pomocou 4Zn kotiev.

Použitý materiál
PP -

PA

Expedícia

- polypropylén cenovo dostupnejší materiál s vysokou
húževnatosťou, nižšou hmotnosťou, 100% recyklovateľný, UV
stabilizovaný.

- polyamid vyznačujúci sa veľmi vysokou pevnosťou, triedou
horľavosti B1 podľa DIN 4102, 100% recyklovateľný, UV
stabilizovaný.
Kovový rám operadla je zmateriálu 25 x 2 mma sedadla 20 x 2

mm. Povrchová úprava môže byť žiarovým zinkom (80 ) alebo
práškovýmplastomspredúpravou fosfátovaním.
U všetkých materiálov je farebnosť možná podľa želania zákazníka
udanej vRALstupnici.

Stoličky dodávame v zmontovanom stave zabalené vo fólii na
drevených paletách ( 1200 x 800 ) po 18 ks o hmotnosti 270 kg.

�

PRESSE 2191

ŘŘ

Stolík je vhodný pre televíznych ako i pre píšucich novinárov na
futbalový štadión, zimný štadión a do športových hál. Stolík sa
skladá z kovového rámu, na ktorý sú priskrutkované dosky
skrutkami. Vrchná časť stolíka má rozmer 1560x785mm a výšku
750mm. V stolíku je dutina prispôsobená pre televízne prijímače s
priechodzími otvormi pre televízne a telefónne káble. Nachádza sa
pod krycími doskami, ktoré majú tiež prispôsobené otvory. Po
bokoch stola sa nachádzajú deliace protihlukové plexisklové steny.
Tieto stenymôžu byť pevné i odnímateľné.

Použitý materiál je kovový rám kombinovaný z joklového materiá-
lu o rozmeroch 40x40x2mm. Povrchová úprava je práškovým
plastom s predúpravou fosfátovaním. Pri povrchovej úprave je
možná ľubovolná farebnosť podľa želania zákazní-
ka udanej v RAL stupnici. Dosky na stolíky majú hrúbku 12mm.
Dosky samôžudodávať v ťažko horľavomstave, kvalite B1.

Stolíky dodávamev zmontovanomstave, zabalené vo fólii.

Použitý materiál:

Expedícia:

Stolík je vhodný pre píšucich novinárov na futbalový štadión, zimný
štadión a do športových hál. Stolík sa skladá z kovového rámu, na
ktorý sú skrutkami prichytené dosky. Vrchná písacia doska má
rozmer 1200x550mm.

Pri povrchovej úprave je možná ľubovolná farebnosť podľa želania
zákazníka udanej v RAL stupnici. Dosky na stolíky majú hrúbku
12mm.Dosky samôžudodávať v ťažko horľavomstave, kvalite B1.

Stolíky dodávamev zmontovanomstave, zabalené vo fólii.

Použitý materiál:

Expedícia:

TABLE TV 5401

TABLE PRESSE 5402

Sklopné a otočné plastové sedadlo vysokého štandardu. Otáčanie o 360° pomocou ložiskového mechanizmu umožňuje pohodlný pohyb v
presse sektoroch. Sklápanie sedadla je zabezpečované závažím, ktoré je súčasťou rámu sedadla a otáčaním v špeciálnej plastovej kulise,
ktorá je vsadená v plechovej konzole tvaru „U“. V kulise sa otáčajú dva oceľové kolíky privarené k trubkovému rámu sedadla. Plastové
sedadlo je k tomuto rámu priskrutkované 4 samoreznými skrutkami. Operadlo tvorí na železnej traverze navarený trubkový rám, na ktorom
je prinitované plastové operadlo. Súčasťou operadla je plastový číselník. Kotvenie stolice je na podlahu pomocou 4Zn kotiev.

Použitý materiál
PP -

PA

Expedícia

- polypropylén cenovo dostupnejší materiál s vysokou
húževnatosťou, nižšou hmotnosťou, 100% recyklovateľný, UV
stabilizovaný.

- polyamid vyznačujúci sa veľmi vysokou pevnosťou, triedou
horľavosti B1 podľa DIN 4102, 100% recyklovateľný, UV
stabilizovaný.
Kovový rám operadla je zmateriálu 25 x 2 mma sedadla 20 x 2

mm. Povrchová úprava môže byť žiarovým zinkom (80 ) alebo
práškovýmplastomspredúpravou fosfátovaním.
U všetkých materiálov je farebnosť možná podľa želania zákazníka
udanej vRALstupnici.

Stoličky dodávame v zmontovanom stave zabalené vo fólii na
drevených paletách ( 1200 x 800 ) po 18 ks o hmotnosti 270 kg.

�

PRESSE 2191

ŘŘ



Veľmi pohodlné sklopné čalúnené kreslo s plnými podrúčkami vhodné do business sektorov a V.I.P. lóži. Sklápanie zabezpečuje pružinový
otočný mechanizmus umiestnený v zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na ktorej je nalepený molitan
rôznych gramáží a na tom je uchytená poťahová látka. Štandardne tento výrobok vyrábame v prevedení koženkovom rôznych farebných
odtieňov a kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v čiernej farbe. Podľa želania zákazníkamôžeme vyšiť logo a ako
ďalší doplnok ponúkame držiak na poháre. Podstavu tvorí kovová noha z profilu 50 x 50, súčasťou ktorej je časť otočnéhomechanizmu a je
o ňu uchytené operadlo v štyroch bodoch. Montáž môže byť do radu, vtedy je podrúčka a noha spoločná pre dve kreslá alebo ako sólo
kreslá s dvoma podrúčkami. Kotvenie riešime do podlahy pomocou dvoch kotiev na nohe vzdialených od seba 205 mm a pri osadení do
radu s osovou vzdialenosťou 620mm. Každé kreslo je označené hliníkovým číslom v plastovom držiaku a krajné kreslá aj číslom rady.
Uvedené kreslo je certifikované na veľmi náročný nemecký trh a použité materiály spĺňajú najprísnejšie kritériá podľa DIN 4102. Tento
model expedujeme zmontovaný vo dvojiciach, zabalený vo fólii a voľne ložený.

Veľmi pohodlné a luxusné sklopné čalúnené kreslo s plnými podrúčkami vhodné do divadiel, kín a business lóží. Sklápanie zabezpečuje
pružinový otočný mechanizmus umiestnený v zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na ktorej je nalepený
molitan rôznych gramáží, anatomicky vytvarovaný a na tom je nalepená poťahová látka. Štandardne tento výrobok vyrábame v prevedení
plyšovom ( Trevira ) rôznych farebných odtieňov a kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v čiernej farbe. Podľa
želania zákazníkamôžeme vyšiť logo alebo číslo a akoďalší doplnok ponúkamedržiak na poháre. Podstavu tvorí kovová noha z profilu 90 x
90 mm, súčasťou ktorej je otočný mechanizmus a je o ňu uchytené operadlo aj sedadlo. Kreslá sa montujú do radu so spoločnou
podrúčkou pre dve kreslá. Ponúkame aj dvojkreslá so spoločným dlhým sedadlom bez stredovej podrúčky. Kotvenie riešime do podlahy
pomocou štyroch kotiev na nohe. Tentomodel expedujemedemontovaný v dieloch , zabalený vo fólii a voľne ložený.

BUSINESS BOX 3301

LINDA 4331

Veľmi pohodlné sklopné čalúnené kreslo s plnými podrúčkami vhodné do business sektorov a V.I.P. lóži. Sklápanie zabezpečuje pružinový
otočný mechanizmus umiestnený v zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na ktorej je nalepený molitan
rôznych gramáží a na tom je uchytená poťahová látka. Štandardne tento výrobok vyrábame v prevedení koženkovom rôznych farebných
odtieňov a kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v čiernej farbe. Podľa želania zákazníkamôžeme vyšiť logo a ako
ďalší doplnok ponúkame držiak na poháre. Podstavu tvorí kovová noha z profilu 50 x 50, súčasťou ktorej je časť otočnéhomechanizmu a je
o ňu uchytené operadlo v štyroch bodoch. Montáž môže byť do radu, vtedy je podrúčka a noha spoločná pre dve kreslá alebo ako sólo
kreslá s dvoma podrúčkami. Kotvenie riešime do podlahy pomocou dvoch kotiev na nohe vzdialených od seba 205 mm a pri osadení do
radu s osovou vzdialenosťou 620mm. Každé kreslo je označené hliníkovým číslom v plastovom držiaku a krajné kreslá aj číslom rady.
Uvedené kreslo je certifikované na veľmi náročný nemecký trh a použité materiály spĺňajú najprísnejšie kritériá podľa DIN 4102. Tento
model expedujeme zmontovaný vo dvojiciach, zabalený vo fólii a voľne ložený.

Veľmi pohodlné a luxusné sklopné čalúnené kreslo s plnými podrúčkami vhodné do divadiel, kín a business lóží. Sklápanie zabezpečuje
pružinový otočný mechanizmus umiestnený v zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na ktorej je nalepený
molitan rôznych gramáží, anatomicky vytvarovaný a na tom je nalepená poťahová látka. Štandardne tento výrobok vyrábame v prevedení
plyšovom ( Trevira ) rôznych farebných odtieňov a kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v čiernej farbe. Podľa
želania zákazníkamôžeme vyšiť logo alebo číslo a akoďalší doplnok ponúkamedržiak na poháre. Podstavu tvorí kovová noha z profilu 90 x
90 mm, súčasťou ktorej je otočný mechanizmus a je o ňu uchytené operadlo aj sedadlo. Kreslá sa montujú do radu so spoločnou
podrúčkou pre dve kreslá. Ponúkame aj dvojkreslá so spoločným dlhým sedadlom bez stredovej podrúčky. Kotvenie riešime do podlahy
pomocou štyroch kotiev na nohe. Tentomodel expedujemedemontovaný v dieloch , zabalený vo fólii a voľne ložený.

BUSINESS BOX 3301

LINDA 4331

BUSINESS BOX 3301

LINDA 4331

SLOVAN VIP 3330

ROSTOCK 3360

Sklopné čalúnené sedadlo vhodné do V.I.P. sektorov a lóži. Sklápanie zabezpečuje pružinový mechanizmus umiestnený v zadnej časti
sedadla. Sklopené sedadlo a sklopená podrúčka v zloženom stave majú šírku iba 350mm, čo umožňuje zvýšený priechod medzi radami, pri
minimálnej osovej vzdialenosti 550 mm. Taktiež pretvarované operadlo do tvaru „S“ vytvára veľmi pohodlné sedenie. Čalúnené diely majú
nosnú kostru z preglejky, na ktorej je nalepený molitan rôznych gramáží a na tom je uchytená poťahová látka.

Štandardne tento výrobok vyrábame v prevedení
plyšovom rôznych farebných odtieňov a kovovú
konštrukciu povrchovo upravenú práškovým
plastom v čiernej farbe. Podľa želania zákazníka
môžeme vyšiť logo. Podstavu tvorí kovová noha z
profilu 80 x 30 mm navarená na oceľovej platni o
hrúbke 8mm a ráme sedadla z profilu 80 x 30.
Kotvenie riešime do podlahy pomocou štyroch
kotiev osovo vzdialených 130 mm. Tento model
expedujeme zmontovaný, zabalený vo fólii a
voľne ložený.

SLOVAN VIP 3330

ROSTOCK 3360
Výklopné a sklopné čalúnené sedadlo určené pre zásuvné tribúny. Vyklopenie celej stolice sa zabezpečuje manuálne odistením špeciálnej
poistky v spodnej časti nohy. Vyrábajú sa sólo alebo výklopné po trojiciach a v zloženom stave majú šírku iba 150 mm, čo umožňuje zvýšený
priechod medzi radami a pohodlné zasunutie tribúny. Sklápanie sedadla zabezpečuje pružinový mechanizmus umiestnený v jeho zadnej
časti . Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na ktorej je nalepený molitan rôznych gramáží a na tom je uchytená poťahová látka.

Štandardne tento výrobok vyrábame v prevedení
koženkovom rôznych farebných odtieňov a
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú
práškovým plastom v čiernej farbe. Podľa želania
zákazníka môžeme vyšiť logo. Podstavu tvorí
kovová noha z profilu 80 x 30 mm navarená na
oceľovej platni o hrúbke 8mm a ráme sedadla z
profilu 80 x 30. Kotvenie riešime do podlahy
pomocou štyroch kotiev osovo vzdialených 130
mm. Tento model expedujeme zmontovaný,
zabalený vo fólii a voľne ložený.

Sklopné čalúnené sedadlo vhodné do V.I.P. sektorov a lóži. Sklápanie zabezpečuje pružinový mechanizmus umiestnený v zadnej časti
sedadla. Sklopené sedadlo a sklopená podrúčka v zloženom stave majú šírku iba 350mm, čo umožňuje zvýšený priechod medzi radami, pri
minimálnej osovej vzdialenosti 550 mm. Taktiež pretvarované operadlo do tvaru „S“ vytvára veľmi pohodlné sedenie. Čalúnené diely majú
nosnú kostru z preglejky, na ktorej je nalepený molitan rôznych gramáží a na tom je uchytená poťahová látka.

Štandardne tento výrobok vyrábame v prevedení
plyšovom rôznych farebných odtieňov a kovovú
konštrukciu povrchovo upravenú práškovým
plastom v čiernej farbe. Podľa želania zákazníka
môžeme vyšiť logo. Podstavu tvorí kovová noha z
profilu 80 x 30 mm navarená na oceľovej platni o
hrúbke 8mm a ráme sedadla z profilu 80 x 30.
Kotvenie riešime do podlahy pomocou štyroch
kotiev osovo vzdialených 130 mm. Tento model
expedujeme zmontovaný, zabalený vo fólii a
voľne ložený.

SLOVAN VIP 3330

ROSTOCK 3360
Výklopné a sklopné čalúnené sedadlo určené pre zásuvné tribúny. Vyklopenie celej stolice sa zabezpečuje manuálne odistením špeciálnej
poistky v spodnej časti nohy. Vyrábajú sa sólo alebo výklopné po trojiciach a v zloženom stave majú šírku iba 150 mm, čo umožňuje zvýšený
priechod medzi radami a pohodlné zasunutie tribúny. Sklápanie sedadla zabezpečuje pružinový mechanizmus umiestnený v jeho zadnej
časti . Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na ktorej je nalepený molitan rôznych gramáží a na tom je uchytená poťahová látka.

Štandardne tento výrobok vyrábame v prevedení
koženkovom rôznych farebných odtieňov a
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú
práškovým plastom v čiernej farbe. Podľa želania
zákazníka môžeme vyšiť logo. Podstavu tvorí
kovová noha z profilu 80 x 30 mm navarená na
oceľovej platni o hrúbke 8mm a ráme sedadla z
profilu 80 x 30. Kotvenie riešime do podlahy
pomocou štyroch kotiev osovo vzdialených 130
mm. Tento model expedujeme zmontovaný,
zabalený vo fólii a voľne ložený.



MAINZ VIP

AUGSBURG

UTRECHT 3302

ARNHEM PERS 3303

Sklopné čalúnené kreslo bez podrúčiek vhodné do posluchární, študovní, viacúčelových hál a všade tam, kde je potrebné dosiahnuť
maximálny možný priechod v uličke a minimálne rozmery sedadla. Sklápanie zabezpečuje pružinový otočný mechanizmus

Najpredávanejšie sklopné čalúnené kreslo pre svoju zaujímavú cenu a pohodlné sedenie, s otvoreným podrúčkami vhodné do V.I.P.
sektorov, viacúčelových hál a všade tam, kde je potrebné dosiahnuť maximálny možný priechod v uličke. Sklápanie zabezpečuje
pružinový otočný mechanizmus umiestnený v zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na ktorej je nalepený
molitan rôznych gramáží a na tom je uchytená poťahová látka.

Sklopné čalúnené kreslo s otvorenými podrúčkami vhodné do V.I.P. sektorov, viacúčelových hál a všade tam, kde je potrebné dosiahnuť
maximálny možný priechod v uličke a minimálne rozmery sedadla. Sklápanie zabezpečuje pružinový otočný mechanizmus umiestnený

v zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z
preglejky, na ktorej je nalepený molitan rôznych gramáží a malých
hrúbok, na ktorých je uchytená poťahová látka. Operadlo má
mierne rádiusový tvar a sedák je rovný. Štandardne tento výrobok
vyrábame v prevedení koženkovom rôznych farebných odtieňov a
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v
čiernej farbe. Podľa želania zákazníka môžeme vyšiť logo.
Podstavu tvorí kovová noha z profilu 50 x 25mm, súčasťou ktorej je
časť otočného mechanizmu a je o ňu uchytené operadlo v štyroch
bodoch. Sedadlá montujeme do radu so spoločnou nohou a na
krajoch je uchytený krycí panel. Kotvenie riešime do podlahy
pomocou dvoch kotiev na každej nohe. Osovú vzdialenosť
prispôsobíme požiadavkám zákazníka alebo stavebným
danostiam. Každé kreslo je označené hliníkovým číslom v
plastovom držiaku na sedadle a krajné kreslá aj číslom rady. Tento
model expedujeme zmontovaný vo dvojiciach , zabalený vo fólii a
voľne ložený.

Operadlo má rádiusový tvar a sedák je rovný. Štandardne tento
výrobok vyrábame v prevedení koženkovom rôznych farebných
odtieňov a kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým
plastom v čiernej farbe. Podľa želania zákazníka môžeme vyšiť
logo. Podstavu tvorí kovová noha z profilu 40 x 20 mm, súčasťou
ktorej je časť otočného mechanizmu a je o ňu uchytené operadlo v
štyroch bodoch. Sedadlámontujeme do radu so spoločnou nohou a
na krajoch je uchytený krycí panel. Kotvenie riešime do podlahy
pomocou dvoch kotiev na každej nohe. Osovú vzdialenosť
prispôsobíme požiadavkám zákazníka alebo stavebným
danostiam. Každé kreslo je označené hliníkovým číslom v
plastovom držiaku na sedadle a krajné kreslá aj číslom rady. Tento
model expedujeme zmontovaný vo dvojiciach , zabalený vo fólii a
voľne ložený.

v zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z
preglejky, na ktorej je nalepený molitan rôznych gramáží a malých
hrúbok, na ktorých je uchytená poťahová látka. Operadlo má
rádiusový tvar a sedák je rovný. Štandardne tento výrobok
vyrábame v prevedení koženkovom rôznych farebných odtieňov a
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v
čiernej farbe. Podľa želania zákazníka môžeme vyšiť logo.
Podstavu tvorí kovová noha z profilu 50 x 25mm, súčasťou ktorej je
časť otočného mechanizmu a je o ňu uchytené operadlo v štyroch
bodoch. Sedadlá montujeme do radu so spoločnou nohou a na
krajoch je uchytený krycí panel. Kotvenie riešime do podlahy
pomocou dvoch kotiev na každej nohe. Osovú vzdialenosť
prispôsobíme požiadavkám zákazníka alebo stavebným
danostiam. Každé kreslo je označené hliníkovým číslom v
plastovom držiaku na sedadle a krajné kreslá aj číslom rady. Tento
model expedujeme zmontovaný vo dvojiciach , zabalený vo fólii a
voľne ložený.

NITRA 4306

UTRECHT 3302

ARNHEM PERS 3303

Sklopné čalúnené kreslo bez podrúčiek vhodné do posluchární, študovní, viacúčelových hál a všade tam, kde je potrebné dosiahnuť
maximálny možný priechod v uličke a minimálne rozmery sedadla. Sklápanie zabezpečuje pružinový otočný mechanizmus

Najpredávanejšie sklopné čalúnené kreslo pre svoju zaujímavú cenu a pohodlné sedenie, s otvoreným podrúčkami vhodné do V.I.P.
sektorov, viacúčelových hál a všade tam, kde je potrebné dosiahnuť maximálny možný priechod v uličke. Sklápanie zabezpečuje
pružinový otočný mechanizmus umiestnený v zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na ktorej je nalepený
molitan rôznych gramáží a na tom je uchytená poťahová látka.

Sklopné čalúnené kreslo s otvorenými podrúčkami vhodné do V.I.P. sektorov, viacúčelových hál a všade tam, kde je potrebné dosiahnuť
maximálny možný priechod v uličke a minimálne rozmery sedadla. Sklápanie zabezpečuje pružinový otočný mechanizmus umiestnený

v zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z
preglejky, na ktorej je nalepený molitan rôznych gramáží a malých
hrúbok, na ktorých je uchytená poťahová látka. Operadlo má
mierne rádiusový tvar a sedák je rovný. Štandardne tento výrobok
vyrábame v prevedení koženkovom rôznych farebných odtieňov a
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v
čiernej farbe. Podľa želania zákazníka môžeme vyšiť logo.
Podstavu tvorí kovová noha z profilu 50 x 25mm, súčasťou ktorej je
časť otočného mechanizmu a je o ňu uchytené operadlo v štyroch
bodoch. Sedadlá montujeme do radu so spoločnou nohou a na
krajoch je uchytený krycí panel. Kotvenie riešime do podlahy
pomocou dvoch kotiev na každej nohe. Osovú vzdialenosť
prispôsobíme požiadavkám zákazníka alebo stavebným
danostiam. Každé kreslo je označené hliníkovým číslom v
plastovom držiaku na sedadle a krajné kreslá aj číslom rady. Tento
model expedujeme zmontovaný vo dvojiciach , zabalený vo fólii a
voľne ložený.

Operadlo má rádiusový tvar a sedák je rovný. Štandardne tento
výrobok vyrábame v prevedení koženkovom rôznych farebných
odtieňov a kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým
plastom v čiernej farbe. Podľa želania zákazníka môžeme vyšiť
logo. Podstavu tvorí kovová noha z profilu 40 x 20 mm, súčasťou
ktorej je časť otočného mechanizmu a je o ňu uchytené operadlo v
štyroch bodoch. Sedadlámontujeme do radu so spoločnou nohou a
na krajoch je uchytený krycí panel. Kotvenie riešime do podlahy
pomocou dvoch kotiev na každej nohe. Osovú vzdialenosť
prispôsobíme požiadavkám zákazníka alebo stavebným
danostiam. Každé kreslo je označené hliníkovým číslom v
plastovom držiaku na sedadle a krajné kreslá aj číslom rady. Tento
model expedujeme zmontovaný vo dvojiciach , zabalený vo fólii a
voľne ložený.

v zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z
preglejky, na ktorej je nalepený molitan rôznych gramáží a malých
hrúbok, na ktorých je uchytená poťahová látka. Operadlo má
rádiusový tvar a sedák je rovný. Štandardne tento výrobok
vyrábame v prevedení koženkovom rôznych farebných odtieňov a
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v
čiernej farbe. Podľa želania zákazníka môžeme vyšiť logo.
Podstavu tvorí kovová noha z profilu 50 x 25mm, súčasťou ktorej je
časť otočného mechanizmu a je o ňu uchytené operadlo v štyroch
bodoch. Sedadlá montujeme do radu so spoločnou nohou a na
krajoch je uchytený krycí panel. Kotvenie riešime do podlahy
pomocou dvoch kotiev na každej nohe. Osovú vzdialenosť
prispôsobíme požiadavkám zákazníka alebo stavebným
danostiam. Každé kreslo je označené hliníkovým číslom v
plastovom držiaku na sedadle a krajné kreslá aj číslom rady. Tento
model expedujeme zmontovaný vo dvojiciach , zabalený vo fólii a
voľne ložený.

NITRA 4306

UTRECHT 3302

ARNHEM PERS 3303
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STUDENT 4432

Sklopné drevené kreslo vhodné do posluchární, študovní,
viacúčelových hál a všade tam kde je potrebné dosiahnuť
maximálny možný priechod v uličke a minimálne rozmery
sedadla. Drevené diely sú z preglejky hrúbky 12 mm,
operadlo aj sedadlo majú rádiusový tvar. Štandardne tento
výrobok vyrábame v prevedení drevo morené v rôznych
farebných odtieňoch a lakované polyuretánovým lakom,
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovýmplastom
v čiernej farbe. Podstavu tvorí kovová noha umiestnená v
strede sedadla na ktorej je uchytený otočnýmechanizmus so
sedadlom a v hornej časti operadlo so stolíkom. Sklápanie
zabezpečuje pružinový otočný mechanizmus umiestnený v
strede zadnej časti sedadla. Kotvenie riešime do podlahy
pomocou štyroch kotiev. Osovú vzdialenosť pri montáži
prispôsobíme požiadavkám zákazníka. Každé kreslo je
označené hliníkovým číslom v plastovom držiaku na
sedadle. Tentomodel expedujeme zmontovaný, zabalený vo
fólii a voľne ložený.

Sklopné drevené kreslo určené do študovní a
prednáškových miestností. Kreslo je vybavené sklopným
stolíkom so špeciálnym nožnicovým mechanizmom, ktorý
zabezpečuje nehlučnúmanipuláciu.
Operadlo tvorí preglejka kvality A, hrúbky 12mm,
ergonomicky tvarovaná do tvaru „S“. Sedadlo je tak isto
vyrobené zo špeciálne tvarovanej preglejky. Podrúčky sú z
masívu. Kovové časti sú povrchovo upravené práškovým
plastom, drevené časti lakované alebo morené. Sklápanie
sedadla zabezpečuje pružinový mechanizmus umiestnený
na kovových nosných nohách.
Kotvenie je zabezpečené pomocou dvoch oceľových kotiev
na každej nohe. Sedadlá sa štandardne montujú do radu pri
osovej vzdialenosti 560mm.

Sklopné čalúnené kreslo vhodné do posluchární, študovní,
viacúčelových hál a všade tam kde je potrebné dosiahnuť
maximálny možný priechod v uličke a minimálne rozmery
sedadla. Sklápanie zabezpečuje pružinový otočný
mechanizmus umiestnený v strede zadnej časti sedadla.
Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na ktorej je
nalepený molitan rôznych gramáží a malých hrúbok, na
týchto je uchytená poťahová látka. Operadlo aj sedadlo majú
rádiusový tvar. Štandardne tento výrobok vyrábame v
prevedení plyšovom rôznych farebných odtieňov a kovovú
konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v
čiernej farbe. Podstavu tvorí kovová noha umiestnená v
strede sedadla na ktorej je uchytený otočnýmechanizmus so
sedadlom a v hornej časti operadlo so stolíkom. Kotvenie
riešime do podlahy pomocou štyroch kotiev. Osovú
vzdialenosť pri montáži prispôsobíme požiadavkám
zákazníka. Každé kreslo je označené hliníkovým číslom v
plastovom držiaku na sedadle. Tento model expedujeme
zmontovaný, zabalený vo fólii a voľne ložený.

KNIHOVNA 4433

Sklopné čalúnené kreslo bez podrúčiek vhodné do posluchární, študovní, viacúčelových hál a všade tam, kde je potrebné dosiahnuť
maximálny možný priechod v uličke a minimálne rozmery sedadla. Sklápanie zabezpečuje pružinový otočný mechanizmus

Najpredávanejšie sklopné čalúnené kreslo pre svoju zaujímavú cenu a pohodlné sedenie, s otvoreným podrúčkami vhodné do V.I.P.
sektorov, viacúčelových hál a všade tam, kde je potrebné dosiahnuť maximálny možný priechod v uličke. Sklápanie zabezpečuje
pružinový otočný mechanizmus umiestnený v zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na ktorej je nalepený
molitan rôznych gramáží a na tom je uchytená poťahová látka.

Sklopné čalúnené kreslo s otvorenými podrúčkami vhodné do V.I.P. sektorov, viacúčelových hál a všade tam, kde je potrebné dosiahnuť
maximálny možný priechod v uličke a minimálne rozmery sedadla. Sklápanie zabezpečuje pružinový otočný mechanizmus umiestnený

v zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z
preglejky, na ktorej je nalepený molitan rôznych gramáží a malých
hrúbok, na ktorých je uchytená poťahová látka. Operadlo má
mierne rádiusový tvar a sedák je rovný. Štandardne tento výrobok
vyrábame v prevedení koženkovom rôznych farebných odtieňov a
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v
čiernej farbe. Podľa želania zákazníka môžeme vyšiť logo.
Podstavu tvorí kovová noha z profilu 50 x 25mm, súčasťou ktorej je
časť otočného mechanizmu a je o ňu uchytené operadlo v štyroch
bodoch. Sedadlá montujeme do radu so spoločnou nohou a na
krajoch je uchytený krycí panel. Kotvenie riešime do podlahy
pomocou dvoch kotiev na každej nohe. Osovú vzdialenosť
prispôsobíme požiadavkám zákazníka alebo stavebným
danostiam. Každé kreslo je označené hliníkovým číslom v
plastovom držiaku na sedadle a krajné kreslá aj číslom rady. Tento
model expedujeme zmontovaný vo dvojiciach , zabalený vo fólii a
voľne ložený.

Operadlo má rádiusový tvar a sedák je rovný. Štandardne tento
výrobok vyrábame v prevedení koženkovom rôznych farebných
odtieňov a kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým
plastom v čiernej farbe. Podľa želania zákazníka môžeme vyšiť
logo. Podstavu tvorí kovová noha z profilu 40 x 20 mm, súčasťou
ktorej je časť otočného mechanizmu a je o ňu uchytené operadlo v
štyroch bodoch. Sedadlámontujeme do radu so spoločnou nohou a
na krajoch je uchytený krycí panel. Kotvenie riešime do podlahy
pomocou dvoch kotiev na každej nohe. Osovú vzdialenosť
prispôsobíme požiadavkám zákazníka alebo stavebným
danostiam. Každé kreslo je označené hliníkovým číslom v
plastovom držiaku na sedadle a krajné kreslá aj číslom rady. Tento
model expedujeme zmontovaný vo dvojiciach , zabalený vo fólii a
voľne ložený.

v zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z
preglejky, na ktorej je nalepený molitan rôznych gramáží a malých
hrúbok, na ktorých je uchytená poťahová látka. Operadlo má
rádiusový tvar a sedák je rovný. Štandardne tento výrobok
vyrábame v prevedení koženkovom rôznych farebných odtieňov a
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v
čiernej farbe. Podľa želania zákazníka môžeme vyšiť logo.
Podstavu tvorí kovová noha z profilu 50 x 25mm, súčasťou ktorej je
časť otočného mechanizmu a je o ňu uchytené operadlo v štyroch
bodoch. Sedadlá montujeme do radu so spoločnou nohou a na
krajoch je uchytený krycí panel. Kotvenie riešime do podlahy
pomocou dvoch kotiev na každej nohe. Osovú vzdialenosť
prispôsobíme požiadavkám zákazníka alebo stavebným
danostiam. Každé kreslo je označené hliníkovým číslom v
plastovom držiaku na sedadle a krajné kreslá aj číslom rady. Tento
model expedujeme zmontovaný vo dvojiciach , zabalený vo fólii a
voľne ložený.

NITRA 4306

UTRECHT 3302

ARNHEM PERS 3303

NITRA 4306

AULA 4332

STUDENT 4432

Sklopné drevené kreslo vhodné do posluchární, študovní,
viacúčelových hál a všade tam kde je potrebné dosiahnuť
maximálny možný priechod v uličke a minimálne rozmery
sedadla. Drevené diely sú z preglejky hrúbky 12 mm,
operadlo aj sedadlo majú rádiusový tvar. Štandardne tento
výrobok vyrábame v prevedení drevo morené v rôznych
farebných odtieňoch a lakované polyuretánovým lakom,
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovýmplastom
v čiernej farbe. Podstavu tvorí kovová noha umiestnená v
strede sedadla na ktorej je uchytený otočnýmechanizmus so
sedadlom a v hornej časti operadlo so stolíkom. Sklápanie
zabezpečuje pružinový otočný mechanizmus umiestnený v
strede zadnej časti sedadla. Kotvenie riešime do podlahy
pomocou štyroch kotiev. Osovú vzdialenosť pri montáži
prispôsobíme požiadavkám zákazníka. Každé kreslo je
označené hliníkovým číslom v plastovom držiaku na
sedadle. Tentomodel expedujeme zmontovaný, zabalený vo
fólii a voľne ložený.

Sklopné drevené kreslo určené do študovní a
prednáškových miestností. Kreslo je vybavené sklopným
stolíkom so špeciálnym nožnicovým mechanizmom, ktorý
zabezpečuje nehlučnúmanipuláciu.
Operadlo tvorí preglejka kvality A, hrúbky 12mm,
ergonomicky tvarovaná do tvaru „S“. Sedadlo je tak isto
vyrobené zo špeciálne tvarovanej preglejky. Podrúčky sú z
masívu. Kovové časti sú povrchovo upravené práškovým
plastom, drevené časti lakované alebo morené. Sklápanie
sedadla zabezpečuje pružinový mechanizmus umiestnený
na kovových nosných nohách.
Kotvenie je zabezpečené pomocou dvoch oceľových kotiev
na každej nohe. Sedadlá sa štandardne montujú do radu pri
osovej vzdialenosti 560mm.

Sklopné čalúnené kreslo vhodné do posluchární, študovní,
viacúčelových hál a všade tam kde je potrebné dosiahnuť
maximálny možný priechod v uličke a minimálne rozmery
sedadla. Sklápanie zabezpečuje pružinový otočný
mechanizmus umiestnený v strede zadnej časti sedadla.
Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na ktorej je
nalepený molitan rôznych gramáží a malých hrúbok, na
týchto je uchytená poťahová látka. Operadlo aj sedadlo majú
rádiusový tvar. Štandardne tento výrobok vyrábame v
prevedení plyšovom rôznych farebných odtieňov a kovovú
konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v
čiernej farbe. Podstavu tvorí kovová noha umiestnená v
strede sedadla na ktorej je uchytený otočnýmechanizmus so
sedadlom a v hornej časti operadlo so stolíkom. Kotvenie
riešime do podlahy pomocou štyroch kotiev. Osovú
vzdialenosť pri montáži prispôsobíme požiadavkám
zákazníka. Každé kreslo je označené hliníkovým číslom v
plastovom držiaku na sedadle. Tento model expedujeme
zmontovaný, zabalený vo fólii a voľne ložený.

KNIHOVNA 4433

AULA 4332

SCHOOL

AULA 4332

STUDENT 4432

Sklopné drevené kreslo vhodné do posluchární, študovní,
viacúčelových hál a všade tam kde je potrebné dosiahnuť
maximálny možný priechod v uličke a minimálne rozmery
sedadla. Drevené diely sú z preglejky hrúbky 12 mm,
operadlo aj sedadlo majú rádiusový tvar. Štandardne tento
výrobok vyrábame v prevedení drevo morené v rôznych
farebných odtieňoch a lakované polyuretánovým lakom,
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovýmplastom
v čiernej farbe. Podstavu tvorí kovová noha umiestnená v
strede sedadla na ktorej je uchytený otočnýmechanizmus so
sedadlom a v hornej časti operadlo so stolíkom. Sklápanie
zabezpečuje pružinový otočný mechanizmus umiestnený v
strede zadnej časti sedadla. Kotvenie riešime do podlahy
pomocou štyroch kotiev. Osovú vzdialenosť pri montáži
prispôsobíme požiadavkám zákazníka. Každé kreslo je
označené hliníkovým číslom v plastovom držiaku na
sedadle. Tentomodel expedujeme zmontovaný, zabalený vo
fólii a voľne ložený.

Sklopné drevené kreslo určené do študovní a
prednáškových miestností. Kreslo je vybavené sklopným
stolíkom so špeciálnym nožnicovým mechanizmom, ktorý
zabezpečuje nehlučnúmanipuláciu.
Operadlo tvorí preglejka kvality A, hrúbky 12mm,
ergonomicky tvarovaná do tvaru „S“. Sedadlo je tak isto
vyrobené zo špeciálne tvarovanej preglejky. Podrúčky sú z
masívu. Kovové časti sú povrchovo upravené práškovým
plastom, drevené časti lakované alebo morené. Sklápanie
sedadla zabezpečuje pružinový mechanizmus umiestnený
na kovových nosných nohách.
Kotvenie je zabezpečené pomocou dvoch oceľových kotiev
na každej nohe. Sedadlá sa štandardne montujú do radu pri
osovej vzdialenosti 560mm.

Sklopné čalúnené kreslo vhodné do posluchární, študovní,
viacúčelových hál a všade tam kde je potrebné dosiahnuť
maximálny možný priechod v uličke a minimálne rozmery
sedadla. Sklápanie zabezpečuje pružinový otočný
mechanizmus umiestnený v strede zadnej časti sedadla.
Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na ktorej je
nalepený molitan rôznych gramáží a malých hrúbok, na
týchto je uchytená poťahová látka. Operadlo aj sedadlo majú
rádiusový tvar. Štandardne tento výrobok vyrábame v
prevedení plyšovom rôznych farebných odtieňov a kovovú
konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v
čiernej farbe. Podstavu tvorí kovová noha umiestnená v
strede sedadla na ktorej je uchytený otočnýmechanizmus so
sedadlom a v hornej časti operadlo so stolíkom. Kotvenie
riešime do podlahy pomocou štyroch kotiev. Osovú
vzdialenosť pri montáži prispôsobíme požiadavkám
zákazníka. Každé kreslo je označené hliníkovým číslom v
plastovom držiaku na sedadle. Tento model expedujeme
zmontovaný, zabalený vo fólii a voľne ložený.

KNIHOVNA 4433

AULA 4332

STUDENT 4432

Sklopné drevené kreslo vhodné do posluchární, študovní,
viacúčelových hál a všade tam kde je potrebné dosiahnuť
maximálny možný priechod v uličke a minimálne rozmery
sedadla. Drevené diely sú z preglejky hrúbky 12 mm,
operadlo aj sedadlo majú rádiusový tvar. Štandardne tento
výrobok vyrábame v prevedení drevo morené v rôznych
farebných odtieňoch a lakované polyuretánovým lakom,
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovýmplastom
v čiernej farbe. Podstavu tvorí kovová noha umiestnená v
strede sedadla na ktorej je uchytený otočnýmechanizmus so
sedadlom a v hornej časti operadlo so stolíkom. Sklápanie
zabezpečuje pružinový otočný mechanizmus umiestnený v
strede zadnej časti sedadla. Kotvenie riešime do podlahy
pomocou štyroch kotiev. Osovú vzdialenosť pri montáži
prispôsobíme požiadavkám zákazníka. Každé kreslo je
označené hliníkovým číslom v plastovom držiaku na
sedadle. Tentomodel expedujeme zmontovaný, zabalený vo
fólii a voľne ložený.

Sklopné drevené kreslo určené do študovní a
prednáškových miestností. Kreslo je vybavené sklopným
stolíkom so špeciálnym nožnicovým mechanizmom, ktorý
zabezpečuje nehlučnúmanipuláciu.
Operadlo tvorí preglejka kvality A, hrúbky 12mm,
ergonomicky tvarovaná do tvaru „S“. Sedadlo je tak isto
vyrobené zo špeciálne tvarovanej preglejky. Podrúčky sú z
masívu. Kovové časti sú povrchovo upravené práškovým
plastom, drevené časti lakované alebo morené. Sklápanie
sedadla zabezpečuje pružinový mechanizmus umiestnený
na kovových nosných nohách.
Kotvenie je zabezpečené pomocou dvoch oceľových kotiev
na každej nohe. Sedadlá sa štandardne montujú do radu pri
osovej vzdialenosti 560mm.

Sklopné čalúnené kreslo vhodné do posluchární, študovní,
viacúčelových hál a všade tam kde je potrebné dosiahnuť
maximálny možný priechod v uličke a minimálne rozmery
sedadla. Sklápanie zabezpečuje pružinový otočný
mechanizmus umiestnený v strede zadnej časti sedadla.
Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na ktorej je
nalepený molitan rôznych gramáží a malých hrúbok, na
týchto je uchytená poťahová látka. Operadlo aj sedadlo majú
rádiusový tvar. Štandardne tento výrobok vyrábame v
prevedení plyšovom rôznych farebných odtieňov a kovovú
konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v
čiernej farbe. Podstavu tvorí kovová noha umiestnená v
strede sedadla na ktorej je uchytený otočnýmechanizmus so
sedadlom a v hornej časti operadlo so stolíkom. Kotvenie
riešime do podlahy pomocou štyroch kotiev. Osovú
vzdialenosť pri montáži prispôsobíme požiadavkám
zákazníka. Každé kreslo je označené hliníkovým číslom v
plastovom držiaku na sedadle. Tento model expedujeme
zmontovaný, zabalený vo fólii a voľne ložený.

KNIHOVNA 4433

AULA 4332

STUDENT 4432

Sklopné drevené kreslo vhodné do posluchární, študovní,
viacúčelových hál a všade tam kde je potrebné dosiahnuť
maximálny možný priechod v uličke a minimálne rozmery
sedadla. Drevené diely sú z preglejky hrúbky 12 mm,
operadlo aj sedadlo majú rádiusový tvar. Štandardne tento
výrobok vyrábame v prevedení drevo morené v rôznych
farebných odtieňoch a lakované polyuretánovým lakom,
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovýmplastom
v čiernej farbe. Podstavu tvorí kovová noha umiestnená v
strede sedadla na ktorej je uchytený otočnýmechanizmus so
sedadlom a v hornej časti operadlo so stolíkom. Sklápanie
zabezpečuje pružinový otočný mechanizmus umiestnený v
strede zadnej časti sedadla. Kotvenie riešime do podlahy
pomocou štyroch kotiev. Osovú vzdialenosť pri montáži
prispôsobíme požiadavkám zákazníka. Každé kreslo je
označené hliníkovým číslom v plastovom držiaku na
sedadle. Tentomodel expedujeme zmontovaný, zabalený vo
fólii a voľne ložený.

Sklopné drevené kreslo určené do študovní a
prednáškových miestností. Kreslo je vybavené sklopným
stolíkom so špeciálnym nožnicovým mechanizmom, ktorý
zabezpečuje nehlučnúmanipuláciu.
Operadlo tvorí preglejka kvality A, hrúbky 12mm,
ergonomicky tvarovaná do tvaru „S“. Sedadlo je tak isto
vyrobené zo špeciálne tvarovanej preglejky. Podrúčky sú z
masívu. Kovové časti sú povrchovo upravené práškovým
plastom, drevené časti lakované alebo morené. Sklápanie
sedadla zabezpečuje pružinový mechanizmus umiestnený
na kovových nosných nohách.
Kotvenie je zabezpečené pomocou dvoch oceľových kotiev
na každej nohe. Sedadlá sa štandardne montujú do radu pri
osovej vzdialenosti 560mm.

Sklopné čalúnené kreslo vhodné do posluchární, študovní,
viacúčelových hál a všade tam kde je potrebné dosiahnuť
maximálny možný priechod v uličke a minimálne rozmery
sedadla. Sklápanie zabezpečuje pružinový otočný
mechanizmus umiestnený v strede zadnej časti sedadla.
Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na ktorej je
nalepený molitan rôznych gramáží a malých hrúbok, na
týchto je uchytená poťahová látka. Operadlo aj sedadlo majú
rádiusový tvar. Štandardne tento výrobok vyrábame v
prevedení plyšovom rôznych farebných odtieňov a kovovú
konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v
čiernej farbe. Podstavu tvorí kovová noha umiestnená v
strede sedadla na ktorej je uchytený otočnýmechanizmus so
sedadlom a v hornej časti operadlo so stolíkom. Kotvenie
riešime do podlahy pomocou štyroch kotiev. Osovú
vzdialenosť pri montáži prispôsobíme požiadavkám
zákazníka. Každé kreslo je označené hliníkovým číslom v
plastovom držiaku na sedadle. Tento model expedujeme
zmontovaný, zabalený vo fólii a voľne ložený.

KNIHOVNA 4433

AULA 4332

STUDENT 4432

Sklopné drevené kreslo vhodné do posluchární, študovní,
viacúčelových hál a všade tam kde je potrebné dosiahnuť
maximálny možný priechod v uličke a minimálne rozmery
sedadla. Drevené diely sú z preglejky hrúbky 12 mm,
operadlo aj sedadlo majú rádiusový tvar. Štandardne tento
výrobok vyrábame v prevedení drevo morené v rôznych
farebných odtieňoch a lakované polyuretánovým lakom,
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovýmplastom
v čiernej farbe. Podstavu tvorí kovová noha umiestnená v
strede sedadla na ktorej je uchytený otočnýmechanizmus so
sedadlom a v hornej časti operadlo so stolíkom. Sklápanie
zabezpečuje pružinový otočný mechanizmus umiestnený v
strede zadnej časti sedadla. Kotvenie riešime do podlahy
pomocou štyroch kotiev. Osovú vzdialenosť pri montáži
prispôsobíme požiadavkám zákazníka. Každé kreslo je
označené hliníkovým číslom v plastovom držiaku na
sedadle. Tentomodel expedujeme zmontovaný, zabalený vo
fólii a voľne ložený.

Sklopné drevené kreslo určené do študovní a
prednáškových miestností. Kreslo je vybavené sklopným
stolíkom so špeciálnym nožnicovým mechanizmom, ktorý
zabezpečuje nehlučnúmanipuláciu.
Operadlo tvorí preglejka kvality A, hrúbky 12mm,
ergonomicky tvarovaná do tvaru „S“. Sedadlo je tak isto
vyrobené zo špeciálne tvarovanej preglejky. Podrúčky sú z
masívu. Kovové časti sú povrchovo upravené práškovým
plastom, drevené časti lakované alebo morené. Sklápanie
sedadla zabezpečuje pružinový mechanizmus umiestnený
na kovových nosných nohách.
Kotvenie je zabezpečené pomocou dvoch oceľových kotiev
na každej nohe. Sedadlá sa štandardne montujú do radu pri
osovej vzdialenosti 560mm.

Sklopné čalúnené kreslo vhodné do posluchární, študovní,
viacúčelových hál a všade tam kde je potrebné dosiahnuť
maximálny možný priechod v uličke a minimálne rozmery
sedadla. Sklápanie zabezpečuje pružinový otočný
mechanizmus umiestnený v strede zadnej časti sedadla.
Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na ktorej je
nalepený molitan rôznych gramáží a malých hrúbok, na
týchto je uchytená poťahová látka. Operadlo aj sedadlo majú
rádiusový tvar. Štandardne tento výrobok vyrábame v
prevedení plyšovom rôznych farebných odtieňov a kovovú
konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v
čiernej farbe. Podstavu tvorí kovová noha umiestnená v
strede sedadla na ktorej je uchytený otočnýmechanizmus so
sedadlom a v hornej časti operadlo so stolíkom. Kotvenie
riešime do podlahy pomocou štyroch kotiev. Osovú
vzdialenosť pri montáži prispôsobíme požiadavkám
zákazníka. Každé kreslo je označené hliníkovým číslom v
plastovom držiaku na sedadle. Tento model expedujeme
zmontovaný, zabalený vo fólii a voľne ložený.

KNIHOVNA 4433
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AMSTERDAM 4302

BYTCA 3307

Pohodlné sklopné čalúnené kreslo s plnými podrúčkami vhodné do kín a divadiel. Sklápanie zabezpečuje pružinový otočný mechanizmus
umiestnený v zadnej časti sedadla. Čalúnené dielymajú nosnú kostru z preglejky, na ktorej je nalepenýmolitan rôznych gramáží a na tom je
uchytená poťahová látka. Operadlo má rádiusový tvar, je celočalúnené, sedák je rovný a je taktiež celočalúnený, podlaketník je drevený z
masívu. Štandardne tento výrobok vyrábame v prevedení plyšovom rôznych farebných odtieňov a kovovú konštrukciu povrchovo upravenú
práškovým plastom v čiernej farbe. Podľa želania zákazníka môžeme vyšiť logo alebo číslo. Podstavu tvorí kovová noha z profilu 150 x 30
mm, súčasťou ktorej je časť otočného mechanizmu a je o ňu uchytené operadlo v štyroch bodoch. Sedadlá montujeme do radu so
spoločnou nohou a na krajoch je uchytený krycí panel. Kotvenie riešime do podlahy pomocou dvoch hmoždiniek na každej nohe. Osovú
vzdialenosť prispôsobíme požiadavkám zákazníka alebo stavebným danostiam. Každé kreslo je označené hliníkovým číslom v plastovom
držiaku na sedadle a krajné kreslá aj číslom rady.
Tentomodel expedujeme zmontovaný vo dvojiciach , zabalený vo fólii a voľne ložený.

Pohodlné sklopné čalúnené kreslo s otvorenými podrúčkami vhodné do kín a divadiel. Sklápanie zabezpečuje pružinový otočný
mechanizmus umiestnený v zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na ktorej je nalepený molitan rôznych
gramáží a na tom je uchytená poťahová látka. Operadlomá rádiusový tvar a zo zadnej strany veľkú drevenú okopovú dosku, sedák je rovný
a celočalúnený. Štandardne tento výrobok vyrábame v prevedení plyšovom rôznych farebných odtieňov a kovovú konštrukciu povrchovo
upravenú práškovým plastom v čiernej farbe. Podľa želania zákazníkamôžeme vyšiť logo alebo číslo. Podstavu tvorí kovová noha z profilu
50 x 25 mm, súčasťou ktorej je časť otočného mechanizmu a je o ňu uchytené operadlo v štyroch bodoch. Sedadlá montujeme do radu so
spoločnou nohou a na krajoch je uchytený krycí panel. Kotvenie riešime do podlahy pomocou dvoch kotiev na každej nohe. Osovú
vzdialenosť prispôsobíme požiadavkám zákazníka alebo stavebným danostiam. Každé kreslo je označené hliníkovým číslom v plastovom
držiaku na sedadle a krajné kreslá aj číslom rady.
Tentomodel expedujeme zmontovaný vo dvojiciach , zabalený vo fólii a voľne ložený.

TRNAVA 4303

AMSTERDAM 4302

LAPSO



BYSTRICA 4301

BYSTRICA MOBIL 4381

BYSTRICA 4301

FAKULTA 4304

BYSTRICA mobil 4381

Veľmi pohodlné samostatné čalúnené kreslo na kolečkách s
plnými podrúčkami vhodné do kongresových sál k
predsedníckym stolom. Čalúnené diely majú nosnú kostru z
preglejky, na ktorej je nalepený molitan rôznych gramáží a na
tom je uchytená poťahová látka. Štandardne tento výrobok
vyrábame v prevedení plyšovom rôznych farebných odtieňov a
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v
čiernej farbe. Poťahová látka je špeciálne upravená ako
nehorľavá. Podľa želania zákazníka môžeme vyšiť logo alebo
číslo a ako ďalší doplnok ponúkame držiak na poháre. Tento
model expedujeme zmontovaný , zabalený vo fólii a voľne
ložený.

Veľmi pohodlné sklopné čalúnené kreslo s plnými podrúčkami
vhodné do divadiel, kín a kongresových sál. Sklápanie
zabezpečuje pružinový otočný mechanizmus umiestnený v
zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z
preglejky, na ktorej je nalepený molitan rôznych gramáží a na
tom je uchytená poťahová látka. Štandardne tento výrobok
vyrábame v prevedení plyšovom rôznych farebných odtieňov a
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v
čiernej farbe. Poťahová látka je špeciálne upravená ako
nehorľavá. Podľa želania zákazníka môžeme vyšiť logo alebo
číslo, ako ďalší doplnok ponúkame držiak na poháre. Podstavu
tvorí kovová noha z profilu 50 x 50, súčasťou ktorej je časť
otočného mechanizmu a je o ňu uchytené operadlo v štyroch
bodoch. Montáž môže byť do radu, vtedy je podrúčka a noha
spoločná pre dve kreslá alebo ako sólo kreslá s dvoma
podrúčkami. Kotvenie riešime do podlahy pomocou dvoch
kotiev na nohe vzdialených od seba 205 mm a pri osadení do
radu s osovou vzdialenosťou 620mm. Každé kreslo je označené
hliníkovým číslom v plastovom držiaku a krajné kreslá aj číslom
rady. Ponúkame aj dvojkreslá so spoločným dlhým sedadlom
bez stredovej podrúčky. Tentomodel expedujemedemontovaný
v dieloch , zabalený vo fólii a voľne ložený.

Veľmi pohodlné sklopné čalúnené kreslo s plnými podrúčkami
vhodné do divadiel, kín a kongresových sál. Sklápanie
zabezpečuje pružinový otočný mechanizmus umiestnený v
zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z
preglejky, na ktorej je nalepený molitan rôznych gramáží a na
tom je uchytená poťahová látka. Štandardne tento výrobok
vyrábame v prevedení plyšovom rôznych farebných odtieňov a
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v
čiernej farbe. Poťahová látka je špeciálne upravená ako
nehorľavá. Podľa želania zákazníka môžeme vyšiť logo alebo
číslo, ako ďalší doplnok ponúkame držiak na poháre. Podstavu
tvorí kovová noha z profilu 50 x 50, súčasťou ktorej je časť
otočného mechanizmu a je o ňu uchytené operadlo v štyroch
bodoch. Montáž môže byť do radu, vtedy je podrúčka a noha
spoločná pre dve kreslá alebo ako sólo kreslá s dvoma
podrúčkami. Kotvenie riešime do podlahy pomocou dvoch
kotiev na nohe vzdialených od seba 205 mm a pri osadení do
radu s osovou vzdialenosťou 620mm. Každé kreslo je označené
hliníkovým číslom v plastovom držiaku a krajné kreslá aj číslom
rady. Ponúkame aj dvojkreslá so spoločným dlhým sedadlom
bez stredovej podrúčky. Tentomodel expedujemedemontovaný
v dieloch , zabalený vo fólii a voľne ložený.

BYSTRICA 4301

FAKULTA 4304

BYSTRICA mobil 4381

Veľmi pohodlné samostatné čalúnené kreslo na kolečkách s
plnými podrúčkami vhodné do kongresových sál k
predsedníckym stolom. Čalúnené diely majú nosnú kostru z
preglejky, na ktorej je nalepený molitan rôznych gramáží a na
tom je uchytená poťahová látka. Štandardne tento výrobok
vyrábame v prevedení plyšovom rôznych farebných odtieňov a
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v
čiernej farbe. Poťahová látka je špeciálne upravená ako
nehorľavá. Podľa želania zákazníka môžeme vyšiť logo alebo
číslo a ako ďalší doplnok ponúkame držiak na poháre. Tento
model expedujeme zmontovaný , zabalený vo fólii a voľne
ložený.

Veľmi pohodlné sklopné čalúnené kreslo s plnými podrúčkami
vhodné do divadiel, kín a kongresových sál. Sklápanie
zabezpečuje pružinový otočný mechanizmus umiestnený v
zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z
preglejky, na ktorej je nalepený molitan rôznych gramáží a na
tom je uchytená poťahová látka. Štandardne tento výrobok
vyrábame v prevedení plyšovom rôznych farebných odtieňov a
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v
čiernej farbe. Poťahová látka je špeciálne upravená ako
nehorľavá. Podľa želania zákazníka môžeme vyšiť logo alebo
číslo, ako ďalší doplnok ponúkame držiak na poháre. Podstavu
tvorí kovová noha z profilu 50 x 50, súčasťou ktorej je časť
otočného mechanizmu a je o ňu uchytené operadlo v štyroch
bodoch. Montáž môže byť do radu, vtedy je podrúčka a noha
spoločná pre dve kreslá alebo ako sólo kreslá s dvoma
podrúčkami. Kotvenie riešime do podlahy pomocou dvoch
kotiev na nohe vzdialených od seba 205 mm a pri osadení do
radu s osovou vzdialenosťou 620mm. Každé kreslo je označené
hliníkovým číslom v plastovom držiaku a krajné kreslá aj číslom
rady. Ponúkame aj dvojkreslá so spoločným dlhým sedadlom
bez stredovej podrúčky. Tentomodel expedujemedemontovaný
v dieloch , zabalený vo fólii a voľne ložený.

Veľmi pohodlné sklopné čalúnené kreslo s plnými podrúčkami
vhodné do divadiel, kín a kongresových sál. Sklápanie
zabezpečuje pružinový otočný mechanizmus umiestnený v
zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z
preglejky, na ktorej je nalepený molitan rôznych gramáží a na
tom je uchytená poťahová látka. Štandardne tento výrobok
vyrábame v prevedení plyšovom rôznych farebných odtieňov a
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v
čiernej farbe. Poťahová látka je špeciálne upravená ako
nehorľavá. Podľa želania zákazníka môžeme vyšiť logo alebo
číslo, ako ďalší doplnok ponúkame držiak na poháre. Podstavu
tvorí kovová noha z profilu 50 x 50, súčasťou ktorej je časť
otočného mechanizmu a je o ňu uchytené operadlo v štyroch
bodoch. Montáž môže byť do radu, vtedy je podrúčka a noha
spoločná pre dve kreslá alebo ako sólo kreslá s dvoma
podrúčkami. Kotvenie riešime do podlahy pomocou dvoch
kotiev na nohe vzdialených od seba 205 mm a pri osadení do
radu s osovou vzdialenosťou 620mm. Každé kreslo je označené
hliníkovým číslom v plastovom držiaku a krajné kreslá aj číslom
rady. Ponúkame aj dvojkreslá so spoločným dlhým sedadlom
bez stredovej podrúčky. Tentomodel expedujemedemontovaný
v dieloch , zabalený vo fólii a voľne ložený.

APOLLO 4334
BUDAPEST 4305

PRAHA 4333

Veľmi pohodlné kreslo vyššieho štandardu, určené pre divadlá a kultúrne zariadenia, kde sa kladie dôraz na komfortné pohodlné sedenie.
Nosná konštrukcia je kovová. V tejto je uložený pružinový mechanizmus zabezpečujúci sklápanie sedadla. Čalúnené diely majú nosnú
kostru z preglejky, na ktorej je nalepený molitan hrúbky 60mm. Celá zadná časť operadla ako i spodná časť sedadla je prekrytá preglejkou
kvality AA, hrúbky 12mm. Bočná šatóza sedadla je po obvode kopírovaná tvarovaným madlom z bukového masívu hrúbky 25mm.
Kreslo je kotvené v štyroch bodoch prostredníctvom kotviacej pásoviny 25x8x230mm, pričom kotviace prvky sú prekryté pätkami z masívu
kvality AA. Kreslá montujeme štandardne do radu, kedy je šatóza spoločná pre dve kreslá, alebo ako samostojace.

Veľmi pohodlné sklopné čalúnené kreslo vhodné do kín, divadiel a prednáškových sál. Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na
ktorej je nalepený molitan hrúbky 80mm (sedadlo) a 40mm (operadlo). Operadlo tvaru „S“ je po celej šírke a výške prekryté zo zadnej časti
doskou triedy AA, hrúbky 6mm. Podrúčky sú z masívu.
Nosná kostra kresla pozostáva z tvarovanej pásoviny 80x80mm, na ktorej je umiestnený otočný mechanizmus. Podstavu kresla tvorí
kovová noha 89x4 s kruhovou kotviacou platňou 250x250x18.
Štandardne tento výrobok vyrábame v plyšovom prevedení rôznych odtieňov a kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým
plastom. Drevené časti lakujeme alebo moríme, podľa požiadaviek zákazníka.
Kreslá sú montované spravidla do radu, pričom jedna podrúčka je spoločná pre dve kreslá. Čalúnená šatóza sa nachádza na začiatku a
konci rady.
Kotvenie je zabezpečené pomocou 3 kotiev na každej nohe.
Každé kreslo je označené hliníkovým alebo mosadzným číslom v plastovom držiaku a tak isto sa označujú i čísla rád na krajných sedadlách.

BUDAPEST 4305

PRAHA 4333

Ř

Veľmi pohodlné kreslo vyššieho štandardu, určené pre divadlá a kultúrne zariadenia, kde sa kladie dôraz na komfortné pohodlné sedenie.
Nosná konštrukcia je kovová. V tejto je uložený pružinový mechanizmus zabezpečujúci sklápanie sedadla. Čalúnené diely majú nosnú
kostru z preglejky, na ktorej je nalepený molitan hrúbky 60mm. Celá zadná časť operadla ako i spodná časť sedadla je prekrytá preglejkou
kvality AA, hrúbky 12mm. Bočná šatóza sedadla je po obvode kopírovaná tvarovaným madlom z bukového masívu hrúbky 25mm.
Kreslo je kotvené v štyroch bodoch prostredníctvom kotviacej pásoviny 25x8x230mm, pričom kotviace prvky sú prekryté pätkami z masívu
kvality AA. Kreslá montujeme štandardne do radu, kedy je šatóza spoločná pre dve kreslá, alebo ako samostojace.

Veľmi pohodlné sklopné čalúnené kreslo vhodné do kín, divadiel a prednáškových sál. Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na
ktorej je nalepený molitan hrúbky 80mm (sedadlo) a 40mm (operadlo). Operadlo tvaru „S“ je po celej šírke a výške prekryté zo zadnej časti
doskou triedy AA, hrúbky 6mm. Podrúčky sú z masívu.
Nosná kostra kresla pozostáva z tvarovanej pásoviny 80x80mm, na ktorej je umiestnený otočný mechanizmus. Podstavu kresla tvorí
kovová noha 89x4 s kruhovou kotviacou platňou 250x250x18.
Štandardne tento výrobok vyrábame v plyšovom prevedení rôznych odtieňov a kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým
plastom. Drevené časti lakujeme alebo moríme, podľa požiadaviek zákazníka.
Kreslá sú montované spravidla do radu, pričom jedna podrúčka je spoločná pre dve kreslá. Čalúnená šatóza sa nachádza na začiatku a
konci rady.
Kotvenie je zabezpečené pomocou 3 kotiev na každej nohe.
Každé kreslo je označené hliníkovým alebo mosadzným číslom v plastovom držiaku a tak isto sa označujú i čísla rád na krajných sedadlách.

BUDAPEST 4305

PRAHA 4333

Ř



Veľmi pohodlné sklopné čalúnené kreslo s drevenými podrúčkami vhodné do divadiel a kín. Sklápanie zabezpečuje pružinový otočný
mechanizmus umiestnený v strede zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na ktorej je nalepený molitan
rôznych gramáží, anatomicky vytvarovaný a na tom je nalepená poťahová látka. Štandardne tento výrobok vyrábame v prevedení
plyšovom rôznych farebných odtieňov a kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v čiernej farbe. Podľa želania
zákazníkamôžeme vyšiť logo alebo číslo . Podstavu tvorí kovová noha z profilu 90 x 90mm, súčasťou ktorej je otočnýmechanizmus a je o
ňu uchytené operadlo aj sedadlo. Kreslá sa montujú do radu so spoločnou podrúčkou pre dve kreslá. Ponúkame aj dvojkreslá so
spoločným dlhým sedadlom bez stredovej podrúčky. Kotvenie riešime do podlahy pomocou štyroch kotiev na nohe. Tento model
expedujemedemontovaný v dieloch , zabalený vo fólii a voľne ložený.

MLADOST 4330

JUNIOR 4334
Veľmi pohodlné sklopné čalúnené kreslo s drevenými podrúčkami vhodné do divadiel a kín. Sklápanie zabezpečuje pružinový otočný
mechanizmus umiestnený v strede zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na ktorej je nalepený molitan
rôznych gramáží, anatomicky vytvarovaný a na tom je nalepená poťahová látka. Operadlo má „S“ tvar a zo zadnej strany veľkú drevenú
okopovú dosku, sedák je rovný a celočalúnený. Štandardne tento výrobok vyrábame v prevedení plyšovom rôznych farebných odtieňov a
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v čiernej farbe. Poťahová látka je špeciálne upravená ako nehorľavá. Podľa
želania zákazníkamôžeme vyšiť logo alebo číslo. Podstavu tvorí kovová noha z profilu 90 x 90mm, súčasťou ktorej je otočnýmechanizmus
a je o ňu uchytené operadlo aj sedadlo. Kreslá sa montujú do radu so spoločnou podrúčkou pre dve kreslá. Ponúkame aj dvojkreslá so
spoločnýmdlhýmsedadlombez stredovej podrúčky. Kotvenie riešimedopodlahy pomocou štyroch kotiev na nohe.
Tento model expedujeme demontovaný v dieloch , zabalený vo fólii a voľne ložený.

Veľmi pohodlné sklopné čalúnené kreslo s drevenými podrúčkami vhodné do divadiel a kín. Sklápanie zabezpečuje pružinový otočný
mechanizmus umiestnený v strede zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na ktorej je nalepený molitan
rôznych gramáží, anatomicky vytvarovaný a na tom je nalepená poťahová látka. Štandardne tento výrobok vyrábame v prevedení
plyšovom rôznych farebných odtieňov a kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v čiernej farbe. Podľa želania
zákazníkamôžeme vyšiť logo alebo číslo . Podstavu tvorí kovová noha z profilu 90 x 90mm, súčasťou ktorej je otočnýmechanizmus a je o
ňu uchytené operadlo aj sedadlo. Kreslá sa montujú do radu so spoločnou podrúčkou pre dve kreslá. Ponúkame aj dvojkreslá so
spoločným dlhým sedadlom bez stredovej podrúčky. Kotvenie riešime do podlahy pomocou štyroch kotiev na nohe. Tento model
expedujemedemontovaný v dieloch , zabalený vo fólii a voľne ložený.

MLADOST 4330

JUNIOR 4334
Veľmi pohodlné sklopné čalúnené kreslo s drevenými podrúčkami vhodné do divadiel a kín. Sklápanie zabezpečuje pružinový otočný
mechanizmus umiestnený v strede zadnej časti sedadla. Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na ktorej je nalepený molitan
rôznych gramáží, anatomicky vytvarovaný a na tom je nalepená poťahová látka. Operadlo má „S“ tvar a zo zadnej strany veľkú drevenú
okopovú dosku, sedák je rovný a celočalúnený. Štandardne tento výrobok vyrábame v prevedení plyšovom rôznych farebných odtieňov a
kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým plastom v čiernej farbe. Poťahová látka je špeciálne upravená ako nehorľavá. Podľa
želania zákazníkamôžeme vyšiť logo alebo číslo. Podstavu tvorí kovová noha z profilu 90 x 90mm, súčasťou ktorej je otočnýmechanizmus
a je o ňu uchytené operadlo aj sedadlo. Kreslá sa montujú do radu so spoločnou podrúčkou pre dve kreslá. Ponúkame aj dvojkreslá so
spoločnýmdlhýmsedadlombez stredovej podrúčky. Kotvenie riešimedopodlahy pomocou štyroch kotiev na nohe.
Tento model expedujeme demontovaný v dieloch , zabalený vo fólii a voľne ložený.

MLADOST 4330

JUNIOR 4334

MEIKA

BURLINGTON
OAKVILLE



BUDAPEST 4305

PRAHA 4333

BUDAPEST 4305

Veľmi pohodlné kreslo vyššieho štandardu, určené pre divadlá a kultúrne zariadenia, kde sa kladie dôraz na komfortné pohodlné sedenie.
Nosná konštrukcia je kovová. V tejto je uložený pružinový mechanizmus zabezpečujúci sklápanie sedadla. Čalúnené diely majú nosnú
kostru z preglejky, na ktorej je nalepený molitan hrúbky 60mm. Celá zadná časť operadla ako i spodná časť sedadla je prekrytá preglejkou
kvality AA, hrúbky 12mm. Bočná šatóza sedadla je po obvode kopírovaná tvarovaným madlom z bukového masívu hrúbky 25mm.
Kreslo je kotvené v štyroch bodoch prostredníctvom kotviacej pásoviny 25x8x230mm, pričom kotviace prvky sú prekryté pätkami z masívu
kvality AA. Kreslá montujeme štandardne do radu, kedy je šatóza spoločná pre dve kreslá, alebo ako samostojace.

Veľmi pohodlné sklopné čalúnené kreslo vhodné do kín, divadiel a prednáškových sál. Čalúnené diely majú nosnú kostru z preglejky, na
ktorej je nalepený molitan hrúbky 80mm (sedadlo) a 40mm (operadlo). Operadlo tvaru „S“ je po celej šírke a výške prekryté zo zadnej časti
doskou triedy AA, hrúbky 6mm. Podrúčky sú z masívu.
Nosná kostra kresla pozostáva z tvarovanej pásoviny 80x80mm, na ktorej je umiestnený otočný mechanizmus. Podstavu kresla tvorí
kovová noha 89x4 s kruhovou kotviacou platňou 250x250x18.
Štandardne tento výrobok vyrábame v plyšovom prevedení rôznych odtieňov a kovovú konštrukciu povrchovo upravenú práškovým
plastom. Drevené časti lakujeme alebo moríme, podľa požiadaviek zákazníka.
Kreslá sú montované spravidla do radu, pričom jedna podrúčka je spoločná pre dve kreslá. Čalúnená šatóza sa nachádza na začiatku a
konci rady.
Kotvenie je zabezpečené pomocou 3 kotiev na každej nohe.
Každé kreslo je označené hliníkovým alebo mosadzným číslom v plastovom držiaku a tak isto sa označujú i čísla rád na krajných sedadlách.
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