
G  LEM             | series
pro 24 hodinový provoz
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záruka
3 roky

popis:
kancelářské zátěžové křeslo Golem I opěrák 
tvoří zesílený ocelový čalouněný rám vyplněný 
paměťovou pěnou I výškově a hloubkově 
stavitelný podhlavník I výškově, hloubkově 
a šířkově stavitelné područky I extra vysoký a 
komfortně odpružený sedák De Luxe I bukový 
zesílený sedák, v namáhané části ocelové pružiny 
s paměťovou pěnou I plynový píst I kolečka na 
koberec I leštěný hliníkový kříž I 
nosnost 150 I záruka 3 roky

vlastnosti:
synchronní mechanismus s váhovou regulací 
I blokace synchronního mechanismu 
v 5 pozicích I mechanismus se aktivuje pákou pod 
sedákem a tlakem těla uživatele 
(antischock systém) I posuv sedáku vpřed a vzad

volitelné příslušenství:
kolečka na tvrdé podlahy I snímatelný návlek 
sedáku I vyšití vlastního loga na podhlavníku

24hodinový
provoz

24H

XXXL
extrémně široký

a hluboký
sedák

český
výrobek

150

ocelové pružiny v sedáku logo na opěrákusnímatelný návlek na sedák



podhlavník
výškově a hloubkově 

stavitelný 

područky
výškově stavitelné s kovovým rámem,

šířkově a vpřed/vzad stavitelné 
podloketky

sedák
Sedák De Luxe extra vysoký a komfortně 

odpružený, ocelové pružiny v namáhané části 
sedáku kombinované s paměťovou pěnou   

návlek sedáku
volitelně snímatelný návlek na sedák

kříž
leštěný hliníkový

kolečka
kolečka na koberec, kolečka na tvrdé/PVC podlahy

      mechanismus  
synchronní mechanismus s  váhovou regulací,

             blokace synchronního mechanismu v 5 
pozicích, hloubkový posuv sedáku

84-90
 cm

šířka sedákuhloubka sedáku

extra vysoký a široký opěrák

18-25 cm

47-54 cm

68-75 cm

3D stavitelné područky

54 cm

synchronní mechanismus
a hloubkový posuv sedáku

52 - 60 cm



Golem

volitelné
příslušensví

doplňky

nosnost 150 kg | záruka 3 roky

produkt potah
Bombay

potah
kůže

Golem 17 900  CZK 24 300 CZK

produkt cena

KNP

kolečka plastová, dotykové plochy měkčený 
termoplast vhodné na tvrdé podlahy

220,- CZK

vyšití loga na podhlavníku

vlastní logo zákazníka 3 800,- CZK

návlek na sedák

snímatelný návlek na sedák 590,- CZK

Golem

Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH


