
Vybrané typy židlí  v nejžádanější  
   specifikaci máme skladem a do 5 dnů  
  od objednání vám je doručíme! 

RYCHLÁ
  DODÁVKA

FLEXI 1104

9 196 Kč* 
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V ČEM JE KVALITNÍ  
ERGONOMICKÁ ŽIDLE JINÁ?

 ■ ZÁHLAVNÍK 
Opěrka hlavy slouží k relaxaci a uvolnění svalů  
v oblasti krční páteře.

 ■ OPĚRA + LUMBÁLNÍ NASTAVENÍ 
Správné nastavení bederní opěry podepírá nejprohnutější 
část páteře a tím ji dostáváme do přirozeného  
dvoj-esovitého prohnutí. Zabraňuje hrbení se.

 ■ PODRUČKY 
Správně nastavené područky pomáhají uvolňovat 
svaly v oblasti krční páteře, ramen a horní poloviny zad. 
Důležité je předejít tenzi při práci ve strnulé poloze.

 ■ SEDÁK 
Přední hrana je zaoblená, aby nedocházelo ke stlačování 
cév a krev mohla přirozeně cirkulovat do nohou.  
Při správném sezení je důležité využívat celou plochu 
sedáku a rozložit tak hmotnost uživatele.

 ■ MECHANIKA 
Synchronní mechanika umožňuje nastavení  
polohy sedáku a opěry ve správném úhlu.  
Podporuje dynamické sezení.

Nastavte si správně své pracovní místo >>

Informujte se u svých prodejců nebo na: www.rim.cz/rychla-dodavka
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Pracovní židle FLEXi
Komfort. Flexibilita. Lehkost. 

Nejžádanější specifikace,  
k dodání do 5 dnů: 
FX 1104.083.022

 ■ Záhlavník čalouněný prodyšnou sítí RIB 432 (šedá)

 ■ Opěra čalouněná prodyšnou sítí RIB 432 (šedá)

 ■ Sedák čalouněný látkou Phoenix 595 (šedá) 

1. ZÁHLAVNÍK 
Výškově nastavitelný a sklopný.

2. OPĚRA 
Výškově nastavitelná zádová opěra s lumbální opěrou 
pro oporu v bederní části páteře.

3. SEDÁK 
Ergonomicky tvarovaný s nastavením hloubky sedu. 

4. PODRUČKY 
Umožňují výškové, šířkové a hloubkové nastavení.

5. MECHANIKA ST1 
Umožňuje výškové nastavení a nastavení protitlaku 
zádové opěry s aretací v 5 polohách.

6. PODNOŽ/KOLEČKA 
Černá plastová podnož, univerzální kolečka  
pro tvrdé i měkké podlahy.
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záruka




