obchod@extrashop.cz
M +420 736 480 422
www.extrashop.cz

Vše naleznete také na www.extrashop.cz
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kolekce Calypso
jednací a kancelářské židle

info tabulky, podložky, stupátka

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

Údiv je postoj člověka, který moudrost skutečně miluje.
Platón
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10.2

židle Calypso
VEŠKERÝ NÁBYTEK DODÁVÁME BEZ MONTÁŽE

KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE CALYPSO

KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE CALYPSO XL

- synchronní mechanismus se 4 polohami blokace
- nastavení síly protiváhy dle tělesné hmotnosti
- výškové nastavení sedáku
- anatomicky tvarovaný sedák
- oboustranně čalouněný opěrák samonosnou síťovinou
- výškově stavitelné područky
- židle je včetně područek
- univerzální kolečka na koberec i tvrdou podlahu
- nosnost židle 120 kg
- 7 barevných odstínů modrá, červená, zelená, sv.šedá,
antracitová, černá a hnědá
- 3 roky záruka

- opěrák o 5 cm vyšší než u židle Calypso
- synchronní mechanismus se 4 polohami blokace
- nastavení síly protiváhy dle tělesné hmotnosti
- výškové nastavení sedáku
- anatomicky tvarovaný sedák
- oboustranně čalouněný opěrák samonosnou síťovinou
- výškově stavitelné područky
- židle je včetně područek a hlavové
opěrky
- univerzální kolečka na koberec i tvrdou
podlahu
- nosnost židle 120 kg
- 7 barevných odstínů modrá, červená, zelená, sv.šedá, antracitová,
černá a hnědá
- 3 roky záruka

Obj.číslo

Cena

Obj.číslo

KZCAL

2250,00

KZCALXL

KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE CALYPSO GRAND
- synchronní mechanismus s možností měnit polohu
sedáku a opěráku zároveň
- sedák a opěrák lze zafixovat ve čtyřech polohách
- studená pěna uvnitř sedáku pro vysokou životnost a
zachování anatomického tvaru
- nastavitelná výška sedáku
- nastavení síly protiváhy podle hmotnosti uživatele
- samonosná síťovina zajišťuje celodenní větrání zad
- nadstandardní výška anatomicky tvarovaného opěráku
- nastavitelná výška i úhel hlavové opěrky
- nastavitelná výška područek
- kolečka s měkčeným povrchem
- nosnost židle 120 kg
- 3 roky záruka

Obj.číslo

KZCALGR
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Cena

2970,00

Cena

2590,00

CALYPSO MEETING
- hliníkově šedá barva kostry
- robustní svařovaná kovová konstrukce
- samonosná síťovina zajišťuje celodenní větrání zad
- nadstandardní nosnost židle 130 kg
- 3 roky záruka

Obj.číslo

KZCALM

Cena

1600,00
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kancelářský nábytek
jednací židle

10.3

VEŠKERÝ NÁBYTEK DODÁVÁME BEZ MONTÁŽE

KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE SATURN

PANTHER ASYN

- synchronní mechanismus se 4 polohami blokace
- výškové nastavení sedáku
- nastavení síly protiváhy dle tělesné hmotnosti
- výškové a hloubkové nastavení bederní opěrky
- nastavení polohy, hloubky a úhlu náklonu hlavové
opěrky
- výškově stavitelné područky s horní měkčenou
podložkou
- možnost úpravy vzdálenosti područek od sedáku
- židle je včetně područek a hlavové opěrky
- samostatně lze objednat kolečka na tvrdou podlahu
- nosnost židle 130 kg
- 4 barevné odstíny černá, modrá, vínová, oranžová
- 3 roky záruka

- asynchronní mechanismus s možností nezávislého nastavení úhlu sedáku a opěráku
- ergonomicky tvarovaný opěrák
- výškové nastavení sedáku a opěráku
- volitelné fixní područky BR 29
- samostatně lze objednat kolečka na tvrdou podlahu
- nosnost židle 100 kg
- 2 roky záruka

područky BR29

Obj.číslo

Cena

KZSAT

6150,00

Popis

Obj.číslo

Křeslo
Područky BR29

KZASY
KPBR29

Cena

1266,00
383,00

JEDNACÍ ŽIDLE TRITON

JEDNACÍ ŽIDLE TAURUS

- jednací židle stohovatelná
- moderní design
- opěrák čalouněný samonosnou síťovinou
- šedá kostra
- nosnost židle 120 kg
- 4 barevné odstíny: NET černá, NET modrá, NET vínová,
NET oranžová
- záruka 3 roky

- jednací židle stohovatelná
- černá kostra
- nosnost židle 120 kg
- 4 barevné odstíny: černá, modrá, červená, antracit
- záruka 2 roky

Obj.číslo

Cena

Obj.číslo

Cena

KZTRIT

1140,00

KZTAU

560,00
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10.4

info tabulky, podložky na podlahu, váhy

5.
3.

VEŠKERÝ NÁBYTEK DODÁVÁME BEZ MONTÁŽE

INFO SIGN - INFOTABULE

4.

1.

- profesionální dveřní informační tabule v jednoduchém
designu s čistými liniemi
- zadní část tabule je vyrobena z hliníku, krycí desky z
akrylu, mezi obě části se vkládá štítek s textem
- upevňuje se nalepením nebo našroubováním, montážní
sada je obsažena v balení
- grafické předlohy pro potisk štítků si můžete zdarma
stáhnout na www.durable.de
- barva : kovově stříbrná

2.

8.

7.

6.
Číslo Rozměr v mm

Obj.číslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DU4800
DU4801
DU4802
DU4803
DU4804
DU4805
DU4806
DU4807

149 x 52,5
149 x 105,5
149 x 148,5
149x 210,5
149 x 297
210 x 148,5
210 x 297
297 x 210

Cena

195,00
249,00
297,00
422,00
500,00
422,00
626,00
626,00

STOJANOVÉ VĚŠÁKY

PODLOŽKA POD ŽIDLE OFFICE

- atraktivní praktické věšáky kombinace ušlechtilé dřevo/ kov/ mramor
- těžká mramorová základna zajišťuje
stabilitu věšáku
- odstíny moření dřeva: buk, třešeň,
calvados

Podložka vhodná pro všechny typy podlahových krytin (koberec, plovoucí podlaha), chrání podlahovou krytinu před
poničení poškrabáním a znečištěním. Vyrobena z transparentního , vysoce odolného PET, protiskluzová vrstva na spodní strany podložky, odolnost proti tlaku všech
typů koleček, bezpečné oblé hrany - 2D
frézování, hladký povrch pro lehký pojezd kancelářských židlí. Podložka má
certifikát zdravotní nezávadnosti.
Rozměr 98x120 cm

Popis

Obj.číslo

Britt
Chris

SVBRITT
SVCHRIS

Cena

890,00
890,00

Chris
Britt

Obj.číslo

Cena

KPODL

599,00

STUPÁTKO WEDO

VÁHA NA DOPISY WEDO

Posuvné stupátko, vyrobené z recyklovatelného polypropylenu Lehce posuvné, díky
pojezdovým kolečkům, které se při zatížení nad 5 kg zasunou.
Výška: 430 mm
Spodní průměr: 440 mm
Horní průměr: 290 mm
Nosnost: 150 kg
Hmotnost: 3,7 kg

Váha s maximálně zjednodušeným dvoutlačítkovým ovládáním pro všechny funkce –
ZAP/TARA/VYP – ml/g. Váha automaticky se vypíná po 1 min nečinnosti a šetří tak
baterie.
Obj. čísla a další parametry v tabulce.

Název

Barva

Obj.číslo

Černá
Šedá
Sv.šedá

XSWEDC 1190,00
XSWEDS 1190,00
XSWEDSS 1190,00
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Cena

Váhový rozsah
Přesnost vážení
Rozměr váhy (mm)
Rozměr prac.
plochy [mm]
Napětí [V/Hz]
Obj.číslo
Cena

WEDO 2000

WEDO 5000

2 000 g
1g
230 x 165 x 40
150 x 130

5 000g
1g
230 x 165 x 40
150 x 130

4 x 1,5V AAA
XDVWE2000
1070,00

4 x 1,5V AAA
XDVWE5000
1150,00

OPTIMO
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