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pojďte se posadit...
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500 – 540630

J17
series

nastavitelná bederní opěrka potah opěráku 
(soft touch mesh)

synchronní mechanismus 
s posunem sedáku

výplň sedáku ze studené pěny

Barvy
Čalounění (sedák a opěrák)

černá červená sv. modrá šedá zelená

Plasty

bílá černá

Dravost 
Dynamika 
osobitost
Kancelářská židle s pro- 
dyšným opěrákem pota-
ženým jemnou síťovinou 
– soft touch mesh a ana-
tomickou bederní opěrkou 
v provedení z průsvitného 
kouřového plastu.

čalounění: červená / plast: bílá čalounění: červená / plast: černá
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490 – 530680

J2
series

volitelná nastavitelná 
hlavová opěrka

volitelné 3D područky volitelné fixní područkysynchronní mechanismus 
s posunem sedáku

Barvy
Čalounění (sedák a opěrák)

černá červená modrá šedá zelená

Plasty

bílá černáčalounění: zelená / plast: bílá čalounění: zelená / plast: černá

komfort 
čistota 
elegance
Celočalouněná židle s vý-
razným designovým prv-
kem v zádové části, který 
v kombinaci s integrovanou 
nastavitelnou bederní opěr-
kou vytváří nepřehlédnutel-
ný prvek.
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J2
economic

houpací mechanismus standardně dodávané 
výškově stav. područky

nastavitelná bederní opěrkavolitelná nastavitelná 
hlavová opěrka

Barvy
Čalounění (sedák a opěrák)

černá modrá šedá zelená

Plasty

bílá černáčalounění: šedá / plast: bílá čalounění: šedá / plast: černá

Dostupnost 
čistota 
elegance
Celočalouněná židle s výraz-
ným designovým prvkem v zá-
dové části, který v kombinaci 
s integrovanou nastavitelnou 
bederní opěrkou vytváří nepře-
hlédnutelný prvek.
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S27
series

šedá záda při bílém plastu, černá záda při černém plastu

jednoduchá výměna sedáku originální řešení nastavení přítlaku 
a výšky bederní opěrky

synchronní mechanismus 
s posunem sedáku

snímatelný potah sedáku

Barvy
Čalounění (sedák)

černá modrá šedá zelená

Plasty

pozn.: při výběru bílého plastu je 
síťovina opěráku v barvě šedé, 
při výběru černého plastu je 
síťovina v barvě černé

bílá černáčalounění: modrá / plast: bílá čalounění: modrá / plast: černá

Nadčasovost 
výjímečNost 
variabilita
Kancelářská židle s prodyšným opě-
rákem potaženým jemnou síťovinou 
– soft touch mesh a s anatomickou 
bederní opěrkou. Inovativní způsob 
výměny sedáku představuje zcela 
ojedinělou možnost, jak můžete 
změnit vzhled židle a prodloužit její 
životnost.
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S30
series

výškově nastavitelná bederní opěrka volitelná nastavitelná hlavová opěrka synchronní mechanismus standardně výškově stavitelné područky

Barvy
Mesh 
(opěrák)

Čalounění 
(sedák)

červená modrá šedá černá

Plasty

bílá/černáčalounění: černá / mesh: šedá čalounění: černá / mesh: modrá

JeDnoDuchost 
vyvážeNost 
originalita
Kancelářská židle s prodyšným 
opěrákem potaženým dvouba-
revnou síťovinou v netradiční 
– ojedinělé barevné kombinaci 
látek a plastů tvořící výrazný 
a nezaměnitelný kontrast tohoto 
modelu.
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JCON-C100(W)

592 591

86
8

Jcon
series

pevná lyžinová konstrukce integrovaná loketní opěrka plastové kluzáky pro ochranu 
konstrukce židle a podlahy

designová zadní část 
v kombinaci plastu a čalounění

Barvy
Čalounění (sedák a opěrák)

černá červená modrá šedá zelená

Plasty

bílá černáčalounění: modrá / plast: bílá čalounění: modrá / plast: černá

všestrannost 
robustnost 
stabilita
Celočalouněná konferenční 
židle s lyžinovou konstrukcí 
a výrazným designovým 
prvkem v zádové části, který 
vychází z modelu J2 Series.
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U20
series

kolečka pro snadnou mobilitu podélné stohování výkyvný opěrák sklopný sedák

Barvy
Čalounění (sedák a opěrák)

černá červená sv. modrá šedá zelená

Plasty

bílá černáčalounění: červená / plast: bílá čalounění: červená / plast: černá

Design 
ergonomie 
mobilita
Designová stohovatelná kon-
ferenční židle se sklopným 
sedákem a výkyvnou ergo-
nomickou zádovou opěrkou 
potaženou prodyšným soft 
touch meshem.



ANSI/BIFMA X5.1-2001

J17 J2 J2 S27 S30 JCON U20
series series economic series series series series

Tento certifikát je garantem, že výrobky určené pro 
použití ve vnitřních prostorech splňují přísné limity 
o  obsahu chemických látek, neobsahují škodlivý 
materiál, mají vysokou míru recyklace a  výrazně 
tak přispívají ke zlepšení kvality životního prostředí.

Kancelářské židle bestuhl jsou držitelem certifikátu 
GREENGUARD

BIFMA (Business and Institutional Furniture 
Manufacturers Association) se podílí na tvorbě no-
rem a zaručuje, že se na trh dostanou pouze výrob-
ky splňující tyto přísné normy. Certifikace BIFMA 
mimo jiné zahrnuje i  specifické zátěžové testy, 
které jsou garantem vysoké kvality a bezpečnosti 
výrobku.

Kancelářské židle bestuhl byly testovány podle standar-
dů normy č. ANSI/BIFMA X5.1 - 2011 Office Chairs

Synchronní 
mechanismus

Houpací mechanismus

Nastavení hloubky 
(posun) sedáku

Nastavitelná bederní 
opěrka

Volitelné 3D područky

Volitelné fixní područky

Standardně výškově 
stav. područky

Volitelný výškově 
stav. podhlavník

Univerzální kolečka

Čalouněný sedák

Čalouněný opěrák

Opěrák MESH 
(síťovina)

Možnost podélného 
stohování

Sklopný sedák

Nosnost 120 kg

2 roky záruka

4 roky záruka

Certifikace BIFMA

Certifikace 
GREENGUARD



www.bestuhl.cz


