
MODEL METRO:

Rám: rámy ocelové

Sedák: vlnitá ocelová pružina
vysokoelastická poly pěna

Opěrák: vysokoelastická poly pěna

Základní funkce: pomoc při vstávání do váhy 130 Kg

4 varianty nožiček: Talíř kovový, Talíř dřevěný plný, 
Talíř dřevěný s otvory, Hvězda

buk mořený do olše, světlý ořech, wenge

jádrový buk, olejovaný dub

Vrásnění u potahu je součástí neformálního designu křesla.

Popis funkcí:

Základní verze:

Funkce 2-motorová:

Funkce 2-motorová s pomocí vstávání:

Ergonomie: Velikost křesla pro každého. Devět ergonomických variant za stejnou cenu.

3 výšky sedáku: 45 / 47 / 49 cm

3 hloubky sedáku: 50 / 53 / 55 cm

Ikony v cenovém listu jsou schematické a mohou se lišit od skutečnosti.

Made in EU
Kvalita/ ochrana životního prostředí/ pracovní podmínky
Vyrobeno dle standardů EU

K dispozici barevné 
provedení:
K dispozici barevné provedení 
za příplatek:

Funkce manuální s 
plynovým pístem

Manuální rozkládání za pomoci kovové páčky a to plynule podnožky a opěráku až 
do pozice ležení a zpět

Oddělitelné nebo samostatné nastavení podnožky a opěradla do pozice ležení s pomocí dvou motorů. za 
příplatek je možné dodatkové vybavení funkce 2-motorové v baterii.

Za pomocí 2 motorů lze nezávisle upravovat polohu podnožky a opěráku a to 
až do pozice ležení a zpět. Další funkce je pomoc při vstávání zvednutím a 
naklopením sedáku. Za příplatek možnost vybavení baterií

Křeslo je standardně vybavené manuální funkcí s plynovým pístem. 
Všechny jiné funkce jsou možné za příplatek.



Popis funkcí:

Manuální funkce:

Motorové funkce:

Pomoc vstávání:

Made in EU
kvalita/ochrana životního prostředí/pracovní podmínky
vyrobeno dle standardů EU



MODEL METRO:

1

Typ: Otočné křeslo

Typ-číslo: 1222

Š/V/H v cm ("V" v závislosti na výšce sedáku) 64 / 108-112 / 80

Hloubka sedáku v cm: 50/53/55

Výška sedáku v cm: 45/47/49

Šířka sedáku v cm: 51

Délka místa pro ležení - při hloubce sedáku 50 cm 167
Délka místa pro ležení - při hloubce sedáku 53 cm 170
Délka místa pro ležení - při hloubce sedáku 55 cm 172

Látka skupiny B

Látka skupiny B1

Látka skupiny B2

Látka skupiny C

Látka skupiny D

Látka skupiny E

Látka skupiny F

Látka skupiny F1

Látka skupiny G

Látka skupiny G1

Látka skupiny H

Látka skupiny I

Kůže Punch

Kůže LL Duca

Kůže Cervo, Rancho

Kůže 93, LL Nubia, LL Dolcia

Příplatek za funkci 2 motorů Typ 0057 

780 Kč

Made in EU

Kvalita/ ochrana životního prostředí/ pracovní podmínky
Vyrobeno dle standardů EU

26 150 Kč

26 410 Kč

26 600 Kč

26 920 Kč

27 180 Kč

27 440 Kč

27 630 Kč

27 950 Kč

28 150 Kč

28 470 Kč

28 730 Kč

28 920 Kč

32 010 Kč

33 360 Kč

34 590 Kč

35 880 Kč

12 880 Kč

Příplatek za funkci 2 motorů s dodatkovou baterií    
Typ 0130 19 970 Kč

Příplatek za funkci 2 motorů a pomoci při vstávání 
Typ 0065  19 320 Kč
Příplatek za podstavec v provedení jádrového buku 
a olejovaného dubu Typ 0204                                        
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