black dot

Sebevědomý. Hrdý. Svěží. Sedus black dot je rodina kancelářských a konferenčních židlí. Otáčivé židle navrhnul
Michael Kläsener, konferenční židle pak Stephan A. Preisig. Představují dlouhotrvající kvalitu kombinovanou
s vytříbeným designem a mnoha variantami vybavení. Maximální volnost pohybu díky inovativní mechanice, stejně
jako dorsokinetika dělají z tohoto výrobku skutečný originál. Vždyť jenom ten, kdo se může volně pohybovat,
může také volně myslet. V nové kancelářské kultuře. S novým pracovním nasazením.
Sebevědomě. Hrdě. Svěže : Place 2,5

Židle, která je stejně individualistická, jako Vy sami. Jednou pohyblivá, podruhé statická, ale pokaždé pohodlná.
Sedus black dot se pomocí svých variabilních variant vybavení hodí pro každou situaci ve Vaší kanceláři
a díky svému modernímu svěžímu vzhledu dodá každému prostoru zvláštní atmosféru.

Dorsokinetika
Opěrka je pomocí
flexibilního kloubu
spojena s nosníkem
a umožňuje tak
absolutní volnost
pohybu: nejen
dopředu a dozadu,
ale také do stran.
Opěrka sleduje
všechny pohyby trupu
a optimálně podepírá
záda uživatele.

Technika čalounění
Materiály čalounění
jsou rafinovaně
zpracovány
a podtrhují
nadstandardní
charakter tohoto
výrobku. Sedák
i opěrka jsou po
stranách prodyšné
a umožňují tak zvlášť
příjemný pocit při
sezení.

Lordózní opěrka
Výškově nastavitelná
lordózní opěra
je snadno
obsluhovatelná
a zaručuje optimální
pozici sedu.
Integrovaná klenby
opěradla optimálně
podporuje páteř.
Vyzkoušeno
a doporučeno Akcí
za zdravá záda
www.arg-ev.de
Quality Office
www.quality-office.org

Recyklovatelnost,
kvalita a nadčasový
design našich výrobků
jsou základními
kameny filozofie firmy
Sedus, podporující
ochranu životního prostředí. www.sedus.de
Similární mechanika
Mimořádně velký úhel
otevření 32° zaručuje
úžasný komfort
sezení a napomáhá
dynamickému sezení.

Posuv sedáku
Patentovaný posuv
sedáku je hloubkově
nastavitelný o 60 mm.
Podle přání a délky
nohou může být
sedací plocha
zmenšena nebo
zvětšena. Panel pod
sedadlem zůstává
při každém nastavení
ve správném poměru
k opěradlu a záda
si zachovávají pevný
kontakt s čalouněním.

Sklon sedáku
Tato funkce dovoluje
náklon sedáku
o 2 nebo 4 stupně
a umožňuje tak
individuální komfort
sezení.

Sedo-lift mechanika
Tato patentovaná
výšková
nastavitelnost sedáku
zajišťuje i v nejnižší
pozici sedáku úplné
odpružení tělesné
hmotnosti a účinně
zabraňuje tlaku
na páteř.

Výškově nastavitelné
základní područky
(na přání také jako
2-D-verze s nastavením hloubky)

Otočná židle s vysokým opěrákem, 3-D nastavitelnými područkami, hliníkovým křížem,
leštěným

Otočná židle s normálně vysokým
opěrákem, výškově nastavitelnými
područkami, hliníkový kříž černý

Otočná židle s normálně vysokým
opěrákem, 3-D nastavitelnými
područkami, hliníkový kříž bílý hliník

Pérová židle s područkami, kostra
pochromovaná (stohovatelná)

Židle se čtyřmi nohami, kostra
pochromovaná (stohovatelná)

3-D nastavitelné
područky (volitelně
opěrky soft-touch
nebo kožené)

Další informace
a data získáte
kliknutím
na adrese
www.sedus.com
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Sedací mechanika
Similární mechanika
Similární mechanika s nastavením náklonu sedáku
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Mechnika opěráku
Výškově nastavitená lordózní opěrka
Nastavitelný tlak opěrky
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Natavení výšky sedáku
Sedo-lift mechanika
Plynové pérování
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Varianty kostry
Hliníkový kříž černý, lakovaný
Hliníkový kříž bílý hliník lakovaný
Hliníkový kříž leštěný
Ocelová kostra černá, lakovaná
Ocelová kostra bílý hliník lakovaný
Ocelová kostra pochromovaná
Barvy modelů (mechanika a plastové díly)
Černá
Područky
Bez područek
Výškově nastavitelné područky
2-D nastavitelné područky
3-D nastavitelné područky s opěrkami soft-touch
3-D nastavitelné područky s koženými opěrkami
Područky s plastovými opěrkami
Vybavení
Posuv sedáku (s hloubkovým nastavením 60 mm)
Odlišný potah čalounění opěráku
Tvrdá kolečka pro měkké podlahy
Měkká kolečka pro tvrdé podlahy
Kluzáky z ušlechtilé oceli
Plastové kluzáky nebo plstěné kluzáky
Stohovatelnost ( až do 5 kusů)
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