
Trvanie akcie:  od 14.10.2020 do 31.1.2021 alebo do vypredania zásob
Pri odbere do 100,00€ bez DPH účtujeme dopravu 5,00€ bez DPH za každý balík.

Pri odbere nad 100,00€ bez DPH je doprava v rámci SR zadarmo.

NK06

 ,, Vytvorte si kanceláriu podľa Vašich predstáv ’’

Moderná kancelárska stolička 
sieťovina operadlo, látka sedák 
a opierka hlavy. Synchromechanika, výškovo-
nastaviteľné podrúčky, ALU báza, 
kolieska s priemerom 
65 mm, bedrová výstuha.
Potah čierna, sivá 

zdvih

bedrová 
opierka PHD

VNP      posun

VNP       zdvih

mesiacov
záruka

36130kg

510x510x1130-1300/410-530 mm

synchro

€ s DPH

Exkluzívna kancelárska stolička 
so vzdušným sedákom, operadlom 
a opierkou hlavy, synchrónny mech., 
nastavenie hĺbky sedáku, výškové 
nastavenie operadla, nastav. podrúčiek 
a opierky hlavy, hliníková báza,
Čierna sieťovina

520x470-520x1160-1290/460-550 mm

Kovová konštrukcia, na ktorej je uchytená 
vrchná doska 18 mm s ABS hranou. 
Biela kostra, biela doska
1600 x 700 x 740 mm

mesiacov
záruka

36
150kg

zdvih nastaviteľný
chrbát

bedrová 
opierka

PHD posun
sedadla

VNP      posun

synchro

ERGOHUMAN

546,-

€ s DPH
Kancelárska stolička s podhlavníkom, operadlo 
so sieťovinou a výškovo nastaviteľnou bedrovou výstuhou, 
nastavenie výšky operadla so systémom up-down, 
synchrónny mechanizmus s niekoľkonásobnou aretáciou 
a nastavením sily protiváhy, chromovaná oceľová báza, 
kolieska s priemerom 60 mm univerzálne použiteľná pre 
všetky povrchy, mechanizmus SL k nastavenie hĺbky sedáka, 
výškovo nastaviteľné podrúčky s mäkkou dotykovou plochou, 
Farebné vyhotovenie sivý alebo čierny 
poťah na sedáku, čierna sieť, 

mesiacov
záruka

36
130kg

zdvih nastaviteľný
chrbát

bedrová 
opierka

posun
sedadla

synchro

Edge

187,-

€ s DPH

Next

179,-

€ s DPH

Kancelársky 
stôl 

Slim 1600

206,-

Kovová konštrukcia, na ktorej je uchytená 
vrchná doska 18 mm s ABS hranou. 
Biela kostra, biela doska
1400 x 700 x 740 mm

€ s DPH

Kancelársky 
stôl 

Slim 1400

197,-

Kovová konštrukcia, na ktorej je uchytená 
vrchná doska 18 mm s ABS hranou. 
Biela kostra, biela doska
1200 x 700 x 740 mm

€ s DPH

Kancelársky 
stôl 

Slim 1200

187,-

Kontajner 3 zásuvkový s centrálnym 
zamykaním na kolieskach. ABS hrana 
Biela doska DTD
1200 x 700 x 740 mm

€ s DPH

Kontajner

158,-



Kancelárske kreslo, 
bedrová opierka, podrúčky 4D, veľké kolieska D65,
synchro mechanika, nastavenie chrbta v troch pozíciach, 
systém antišok. 

130kg

€ s DPH

Dara NET

164,-

hojdací  
mechanizmus

Čierna sieťovina, čierny čalúnený sedák chrbta
Mirage

Kancelárske kreslo, 
synchromechanika s možnosťou 
aretácie v 5 polohách, 
3D podrúčky, ihlanovitá báza, 
bedrová-výškovo nastaviteľná 
opierka, operadlo s mechanikou 
UP-Down.

130kg

Leo PDH

Operadlo sieťovina 
(biela, čierna)
sedák čalúnenie Mirage, 
báza čierna Kancelárske kreslo, 

čalúnená opierka hlavy, nastavenie 
výšky operadla UP-DOWN, podrúčky 4D, 
biele pogumované kolieska D60,
Full verzia, Multiblok - zablokovanie sedáku 
v 5-tich pozíciach , antišok systém, posuv sedáku, 
2 páky na ovládanie sedáku, výškovo nastaviteľné operadlo 
mechanikou UP-Down.
.

130kg

Zulu PDH 
White

Prevedenie kresla v bielom plaste, 
modré člúnnenie sedáku aj operadla

Kancelárske kreslo, 
podrúčky 4D, kolieska D50
Multiblok 5 pozícii, antišok 
system

130kg

Zulu

Operadlo a sedadlo čierny 
plast, čalúnenný operák 
a sedák

Kancelárske kreslo, 
bedrová opierka, podrúčky 3D, veľké kolieska D50,
synchro mechanika, nastavenie chrbta v troch 
pozíciach, systém antišok, posuv sedáku. 

130kg

Dara NET 
Grey

187,-

Šedá sieťovina, čierny čalúnenný 
sedák Mirage,

bedrová 
opierkaVNP      posun

VNP      posun

VNP      posun

VNP      posun synchro

synchro

synchro

synchro
bedrová 
opierka synchro

posun
sedadla

posun
sedadla

€ s DPH

€ s DPH

296,-

Dizajnové kreslo 
s hojdacím mechanizmom 
s možnosťou nastavenia prítlaku hojdania, 
ihlanovitá čierna plastová báza, vysoké operadlo 

130kg

Techno

Čierny oceľový rám, čierna sieť

€ s DPH

229,-
Štýlové kreslo 
so základnou hojdacou mechanikou 
bez možnosti aretácie, vysoké operadlo, 
pevné podrúčky. 

130kg

Epic Basic

Čierny oceľový rám, čierna sieť

€ s DPH

248,-

€ s DPH

215,-

€ s DPH

449,-

bedrová 
opierka

nastaviteľný
chrbát

zdvih

zdvih

zdvih hojdací  
mechanizmus zdvih

zdvih

zdvih



Pracovná stolička, 
odklápateľné podrúčky, 
hojdací mechanizmus s aretáciou v základnej polohe. 
Čierny plast, čierna sieťovina na sedáku a operadle. 

510x510x1150-1290/410-510 mm

mesiacov
záruka

24
mesiacov
záruka

24130kg

zdvih

zdvih

nastaviteľný
chrbát

bedrová 
opierka

zdvih synchro

Scope

197,-

sklon
sedadla

výškovo nastav.
podrúčky VNP

mesiacov
záruka

24

130kg

440x460x940-1140/410-550 mm

€ s DPH

1140 asyn C 
+ BR06

106,-
Kancelárská stolička, asynchronny mechanizmus 
- nezávislé nastavenie uhlu sedáku a operadla, 
nastavenie výšky operadla mechanizmom 
up-down, chromovaná báza, výškovo nastaviteľné 
podrúčky.
látka Dora 2 ( čierna ) D 4 ( modrá ) D5 ( sivá )

600x660x1020 mm

Študentská kancelárska stolička so sieťovinou 
na operadle a čalúneným sedákom, čierne plasty, 
synchrónny mechanizmus s aretáciou v základnej 
polohe a nastavením sily protiváhy, výškovo nastaviťeľná 
bedrová opierka, výškovo nastaviteľné podrúčky, 
mäkkou dotykovou plochou, výškové nastavenie sedáka 
plynovým piestom, moderná plastová báza, kolieska 
Ø 50 mm, čierno sivé prevedenie,
látka/sietovina.

Novelo 
(  W-168 )

€ s DPH

78,-

mesiacov
záruka

24
120kg

zdvih

výškovo nastav.
podrúčky VNP

výškovo nastav.
podrúčky VNP

hojdací  
mechanizmus

hojdací  
mechanizmus

zdvih

140kg

490x490x1010-1120/440-530 mm

synchro

sedenie
hod
24 

€ s DPH

Boston 24

218,-

Zátažová kancelárska stolička s prepracovanou 
ergonómiou sedenia, synchrónna mechanika, hliníková 
báza, výškovonastaviteľné podrúčky.
Bondai čierna BN7, sivá BN6, modrá BN3

Hráčske extra pohodlné kreslo s hojdacím 
mechanizmom s aretáciou v základnej polohe, 
výškovonastaviteľnými podrúčkami, nosnosť 120 kg
Čierno červené prevedenie

120kg

€ s DPH

1080 mek

51,-

120kg

Najpredávanejšie kancelárske 
kreslo s  hojdacím mechanizmom s aretáciou 
v základnej polohe, chrómová báza, 
čierna sieťovina/čierna látka

510x500x1080x1190/440x510 mm

zdvih hojdací  
mechanizmus

€ s DPH

Tenesse

55,-

výškovo nastav.
podrúčky VNP

PHD



Plastová stolička 
na kovovej konštrukcii 4 nohy, 
bez podrúčok. 

120kg

California P

Možnosť čalúnenia sedáka (Mirage), 
farby plastov: antracit (E4), 
zelená (SC), staroružová (ST), 
biela (EM), farba kovovej 
konštrukcie je podľa farby plastu 
No je možnosť aj rôznych 
farebných kombinácií

€ s DPH

55,-
Plastová stolička 
na kovovej konštrukcii lyžinového typu, 
bez podrúčok. 

120kg

California 
P/ K

Možnosť čalúnenia sedáka (Mirage), 
farby plastov: antracit (E4), zelená (SC), 
staroružová (ST), biela (EM), 
farba kovovej konštrukcie je podľa farby 
plastu, no je možnosť aj rôznych 
farebných kombinácií

€ s DPH

67,-

Plastová stolička 
na 4 nohách bez podrúčok.

120kg

Utah

Možnosť čalúnenia sedáka, 
farby plastov:
Road antracit (E4), 
Swamp zelená (SC), 
Powder staroružová (ST), 
Snowball biela (EM), 
Moss zelená (SD)

€ s DPH

58,-

Plastová stolička 
na 4 nohách s podrúčkami

120kg

Utah BR

Možnosť čalúnenia sedáka, 
farby plastov:
Road antracit (E4), 
Swamp zelená (SC), 
Powder staroružová (ST), 
Snowball biela (EM), 
Moss zelená (SD)

€ s DPH

69,-

Rokovacia plastová stolička 
na kovovej konštrukcii 4 
nohách, 
kostra chróm alebo čierna. 
Možnosť čalúnenia sedáka.

120kg

Roma TN

Farby plastov: biela BC, 
čierna NR, svetlosivá 13, 
cherry 46, modrá 31

€ s DPH

87,-

Kancelárska stolička 
s nadčasovým dizajnom, čisté linie a ultra ľahký 
vzhľad, vysoko kvalitná  sieťovina na sedáku 
a operadle, stolička zaručuje nadštandardné 
pohodlie i pri dlhodobom použivaní, integrovaný
hojdací mechanizmus, kolieska s priemerom 
65 mm pre mäkké povrchy (koberec, linoleum) 
s nízkým valivým odporom, podrúčky súčasťou 
konštrukcie, vyrobené v EU

Kancelárska stolička 
s nadčasovým dizajnom, čisté linie a ultra ľahký 
vzhľad, vysoko kvalitná  sieťovina na sedáku 
a operadle, stolička zaručuje nadštandardné 
pohodlie i pri dlhodobom použivaní, integrovaný
hojdací mechanizmus, kolieska s priemerom 
65 mm pre mäkké povrchy (koberec, linoleum) 
s nízkým valivým odporom, podrúčky súčasťou 
konštrukcie, vyrobené v EU

120kg

Grace Black

Čierna sieťovina, čierny plast

€ s DPH

225,-

120kg

Grace White

Biely plast, sivá sieťovina

€ s DPH

243,-

mesiacov
záruka

60
mesiacov
záruka

60

hojdací  
mechanizmus zdvih

hojdací  
mechanizmus zdvih



Texas

84,-

€ s DPH

€ s DPH

Baltimore

105,-

120kg

Kancelárske kreslo s  hojdacím mechanizmom 
s aretáciou v základnej polohe, plastová báza, 
čalúnenie na podrúčkach.
Čierna koža

490x500x1090-1190/490-590 mm

zdvih

hojdací  
mechanizmus

Kancelárske kreslo s hojdacím mechanizmom 
s aretáciou v základnej polohe, odklápateľné podrúčky, 
chrómová báza, 
Čierna látka s bielym prešitím sieťovina

zdvih hojdací  
mechanizmus

510x500x1090-1170/490-590 mm

120kg

€ s DPH

Wonder

92,-

mesiacov
záruka

24

mesiacov
záruka

24

mesiacov
záruka

24

120kg

Kancelárske kreslo, hojdacia mechanika, 
chrómová báza, plastové podrúčky. 
K dispozícii od 30.11.2020
Čierna látka

480X490X1010-1090/440-520 mm

zdvih

opierka 
hlavy

hojdací  
mechanizmus

hojdací  
mechanizmus

100kg

Kancelárske otočné kreslo, 
hojdacím mechanizmom s aretáciou v základnej 
polohe, chrómová báza, 
Čierna látka čierna sieťovina

470x500x1020-1120/460-560 mm

zdvih

€ s DPH

Jackson

83,-

zdvih

synchro

sedenie
hod
24 

Zátažové kreslo na 24 hodín extra vysoké operadlo, 
ergonomické tvarovanie sedáku a operadla, čalúnenie 
zo studenej peny, synchrónny mechanizmus s nastavením 
sily protiváhy, hliníková leštená báza, kolieska s gumovou 
obručou, výškovo nastaviteľné podrúčky, 
Čierna látka BN 7

520x470-520x1160-1290/460-550 mm

130kg

1824 LEI

€ s DPH

€ s DPH282,-

Denver

103,-

hojdací  
mechanizmus

120kg

Kožené kancelárske kreslo strednej veľkosti, 
dotykové časti s pravej kože, hojdací mechanizmus 
s aretáciou v základnej polohe a nastavením sily 
protiváhy, plastové podrúčky,
Farebné prevedenie: čierna koža a koženka

685 x 490 x 1070-1170/ 450-550 mm

zdvih
výškovo nastav.
podrúčky VNP



d 02 d 03 d 04 d 05 d 06 d 07 d 08 d 09

c 29 c 06 c 11 c 13

sky 1 sky 2 sky 3 sky 5 sky 6 sky 7 sky 8 Záruka: 24 mesiacov. Foto je ilustračné.

Trvanie akcie:  od 14.10.2020 do 31.1.2021 alebo do vypredania zásob
Pri odbere do 100,00€ bez DPH účtujeme dopravu 5,00€ bez DPH za každý balík.

Pri odbere nad 100,00€ bez DPH je doprava v rámci SR zadarmo.

NK01 NK02NK19 NK591 NK03 NK64 NK20 NK07 NK06NK63NK08

120kg

120kg

Sedací vak v tvare futbalovej 
lopty, stredná veľkosť, 
možnosť dopľňania,
Syntetická koža: 
SK2/SK3 bielo čierna

650x650x450 mm

120kg

Sedací vak v okrúhlom tvare 
s motívom kvetu, stredná veľkosť,
možnosť dopľňania,
Syntetická koža: Skai: SK2/SK13 
bielo-ružová

650x650x450 mm

120kg

Sedací vak v tvare hrušky, 
stredná veľkosť, nosnosť 120 kg, 
možnosť dopľňania, 
100% polyester NK

650 x 650 x 700 mm

Sedací vak s vysokou variabilitou. 
Vďaka dvojitému uzáveru je možne 
sypký polystyrén odoberať 
alebo dopĺňať. Stredná veľkosť.  
100% polyester NK.

1300 x 1100 x 270 mm

€ s DPH

Flower 
medium

62,-

120kg

Čalúnená konferenčná stolička, 
čierna kostra, 
možnosť stohovania po 10ks
Cagli: sivá, čierna, bordová, modrá

€ s DPH

Taurus TN

20,-

Wavelet

53,-
€ s DPH

Bless

47,-

€ s DPH

Eurobal 
medium

59,-

430x475x835 mm


