
Maximální komfort a ergonomické provedení
Nastavitelná bederní opěra, hlavová opěrka a područky
Synchronní mechanismus s funkcí naklápění sedáku
Kancelářská židle YENKEE FISHBONE YGC 500GY pro zdravé sezení
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Pracuj nebo se bav nonstop
KVALITA V KAŽDÉM DETAILU
Pokud patříš mezi workoholiky a kancelář je tvým druhým 
domovem, potřebuješ pohodlné a zdravé sezení. A to ti nabídnu 
já, kancelářská židle YENKEE FISHBONE. Jsem vyrobená 
z prvotřídních matriálů a díky své konstrukci pocítíš mimořádný 
komfort kdykoli na mě usedneš. Díky tomu tak můžeš pracovat 
nebo hrát hry nonstop, a přitom se tvá záda budou cítit stále fit.

KOMFORT NA MÍRU KAŽDÉMU
Můj mechanismus se synchronním naklápěním neustále udržuje 
mezi opěradlem a sedákem správný úhel. Aretaci náklonu a výšky 
ovládáš jednoduše páčkou a tuhost houpání otočným regulátorem. 
Takže ať už jsi chlap jako hora nebo menšího vzrůstu, vždy si 
nastavíš posez, který je pro tvé tělo nejpříjemnější.

ZÁDA JAKO V BAVLNCE
Vím, že při dlouhodobém sezení nejvíce trpí bederní část páteře, 
a proto mám unikátní konstrukci nastavitelné bederní opěry 
tvořenou 9 dvoukřídlými zádovými podpěrkami. Ty kopírují tvar 
zad a nabízí 4 úrovně přítlaku, čímž poskytuje oporu páteře 
a zádového svalstva ve všech směrech.

PRVOTŘÍDNÍ A ZDRAVÉ MATERIÁLY
Mezi mé přednosti také patří dlouhá životnost, kterou zaručí 
výběrové materiály a precizní zpracování. Síťovina zajistí proudění 
vzduchu, a tak zabraňuje pocení dotykových partií těla, zatímco 
robustní sedák ti nabídne dost místa ve všech směrech. Tak 
usedni a pracuj nebo se bav nonstop.

SPECIFIKACE
• Materiál potahu: látka
• Výplň sedáku: za studena tvarovaná pěna
• Základní materiál: nylon
• Materiál koleček: nylon
• Mechanismus: synchronní
• Loketní opěrka: 3D nastavitelná
• Plynový píst: třída 4
• Velikost koleček: 60 mm
• Úhel výkyvu opěradla: 90°–135°
• Výška sedu: 48–56 cm
• Maximální nosnost: 120 kg
• Hmotnost židle: 15,30 kg

LOGISTICKÉ ÚDAJE
• Brutto hmotnost: 17 kg
• Rozměry baleni: 735 x 370 x 650 mm
• Typ balení: krabice
• Balení: 1

Synchronní mechanismus 
s funkcí naklápění sedáku

Bederní opěrka 
kopíruje tvar 
páteře
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Hlavová opěrka a područky nastavitelné  
vertikálně i horizontálně


