
Příloha k objednávce: 
 

BZJ 1011 - kancelářské židle                          20 ks           101.640,00 Kč s DPH 
Regulace a nastavení protitlaku opěradla  
Sedák čalouněný – výplň latexová stříkaná pěna 
Plynový píst s rozsahem  výšky pístu – měřeno od země k horní části sedáku 
Min. 430 mm 
Max. 570 mm 
Kovový kříž leštěný hliník průměr min. 700 mm 
Kolečka průměr min. 65 mm pogumovaná, na všechny typy povrchu 
Opěradlo výškově nastavitelné, čalouněné, výplň latexová stříkaná pěna, vybaveno bederní 
opěrkou – nastavitelnou výškově a horizontálně, opěradlo vyšší – min. cca 750 mm 
Područky – výškově stavitelné, horní část podložek měkčená 
Požadavek – předložení certifikátu na výrobek 
Potahová látka – vyšší odolnost látky 
Nosnost židle 130-150 kg. 
Dodání ve smontovaném stavu 
Provozní dokumentace a veškeré doklady potřebné k užívání zboží v českém jazyce 
 
 

BZJ 391 - kancelářské židle                              4 ks             18.634,00 Kč s DPH 
Regulace a nastavení protitlaku opěradla  
Sedák čalouněný – výplň latexová stříkaná pěna 
Plynový píst s rozsahem  výšky pístu – měřeno od země k horní části sedáku 
Min. 430 mm 
Max. 570 mm 
Kovový kříž leštěný hliník průměr min. 700 mm 
Kolečka průměr min. 65 mm pogumovaná, na všechny typy povrchu 
Opěradlo výškově nastavitelné, čalouněné, výplň latexová stříkaná pěna,  
Područky – výškově stavitelné, horní část podložek měkčená 
Požadavek – předložení certifikátu na výrobek 
Potahové látky – černá, omyvatelná 
Nosnost židle 130 kg 
Dodání ve smontovaném stavu 
Provozní dokumentace a veškeré doklady potřebné k užívání zboží v českém jazyce 
 
 

BZJ 160 - kancelářské židle                               3ks               4.174,50 Kč s DPH 
Konferenční židle - pevnější 
Sedák i opěrák čalouněný  
Podnože chrom 
velikost opěradla: min. cca 400 mm 
šířka židle: min. cca 470 mm 
Požadavek – předložení certifikátu na výrobek 
Potahové látky –  omyvatelná 
Nosnost židle 130 kg 
Dodání ve smontovaném stavu 
Provozní dokumentace a veškeré doklady potřebné k užívání zboží v českém jazyce 
 
 

Celková cena s DPH 124.448,50 Kč  


