
Ceny platné od 1. 3. 2022 jsou uvedeny bez DPH.



Pluto 600

18 720 Kč - - - - - - - - - - - -

Pluto 605

- - - 20 620 Kč 21 380 Kč 22 430 Kč 23 640 Kč

Pluto 610

18 390 Kč - - - - - - - - - - - -

Pluto 615

- - - 20 070 Kč 20 670 Kč 21 480 Kč 21 990 Kč

Pluto 620-Z

14 900 Kč - - - - - - - - - - - -

Pluto 625-Z

- - - 16 610 Kč 17 200 Kč 18 040 Kč 18 540 Kč

Ceník produktů 1/2022

Pluto

otočné pracovní křeslo•
výškově stavitelné•
samonosná černá, nebo bílá nylonová síťovina•
ocelový rám sedáku a opěráku v provedení chrom•
ocelové područky, chromové•
houpací mechanika H s bočním nastavením tuhosti odporu opěráku, 4x
aretace

•

5-ramenný hliníkový kříž, leštěný•
kolečka na koberce, černá, Ø 60 mm•

otočné pracovní křeslo•
výškově stavitelné•
samonosná černá, nebo bílá nylonová síťovina•
čalouněný sedák a opěrák, prošívaný•
ocelový rám sedáku a opěráku v provedení chrom•
ocelové područky, chromové•
houpací mechanika H s bočním nastavením tuhosti odporu opěráku, 4x
aretace

•

5-ramenný hliníkový kříž, leštěný•
kolečka na koberce, černá, Ø 60 mm•

otočné pracovní křeslo•
výškově stavitelné•
střední opěrák•
samonosná černá, nebo bílá nylonová síťovina•
ocelový rám sedáku a opěráku v provedení chrom•
ocelové područky, chromové•
houpací mechanika H s bočním nastavením tuhosti odporu opěráku, 4x
aretace

•

5-ramenný hliníkový kříž, leštěný•
kolečka na koberce, černá, Ø 60 mm•

otočné pracovní křeslo•
výškově stavitelné•
střední opěrák•
samonosná černá, nebo bílá nylonová síťovina•
čalouněný sedák a opěrák, prošívaný•
ocelový rám sedáku a opěráku v provedení chrom•
ocelové područky, chromové•
houpací mechanika H s bočním nastavením tuhosti odporu opěráku, 4x
aretace

•

5-ramenný hliníkový kříž, leštěný•
kolečka na koberce, černá, Ø 60 mm•

konferenční židle•
samonosná černá, nebo bílá nylonová síťovina•
ocelový rám sedáku a opěráku v provedení chrom•
ocelové područky, chromové•
ocelová pérová podnož v povrchové úpravě chrom•
teflonové kluzáky na koberce•

konferenční židle•
samonosná černá, nebo bílá nylonová síťovina•
čalouněný sedák a opěrák, prošívaný•
ocelový rám sedáku a opěráku v provedení chrom•
ocelové područky, chromové•
ocelová pérová podnož v povrchové úpravě chrom•
teflonové kluzáky na koberce•

Kategorie potahů A 2 3 4 6



Područky

BR-P
280 Kč

Kolečka

GM 130 Kč

R37
0 Kč

RM60 0 Kč

RM-N4
910 Kč

Ostatní

G30
1 050 Kč

Pluto 630,F34-N6

16 950 Kč - - - - - - - - - - - -

Pluto 635,F34-N6

- - - 18 470 Kč 19 080 Kč 19 900 Kč 20 400 Kč

otočné pracovní křeslo•
výškově stavitelné•
střední opěrák•
samonosná černá, nebo bílá nylonová síťovina•
ocelový rám sedáku a opěráku v provedení chrom•
ocelové područky, chromové•
4-ramenný hliníkový kříž, leštěný•
plastové kluzáky•

otočné pracovní křeslo•
výškově stavitelné•
střední opěrák•
samonosná černá, nebo bílá nylonová síťovina•
čalouněný sedák a opěrák, prošívaný•
ocelový rám sedáku a opěráku v provedení chrom•
ocelové područky, chromové•
4-ramenný hliníkový kříž, leštěný•
plastové kluzáky•

kožený návlek na područky•
barva kůže dle vzorníku•

filcové zakončení kluzáků pro použití na tvrdých podlahách•

kolečka univerzální, černá, Ø 37 mm•
náhrada za kluzáky pro kříže F34-N6/F37-N6•

kolečka s pryží na tvrdé podlahy, černá, Ø 60 mm•

universal castors, Ø 60 mm•
chromové spojení mezi kolečky•

píst s pamětí pozice•
pro modely se 4-ramenným hliníkovým křížem F34-N6•

Kategorie potahů A 2 3 4 6

Volitelné doplňky a modifikace Pluto



Záruka 5 let

Nosnou síťovinu je možné zvolit v provedení: NET (A) 202 černá, nebo NET (A) 224 bílá.

Pro modely 605, 615, 625 a 635 s čalouněnými polštáři nelze použít potah STYLE (2), XTREME (2), ASPECT (2), CURA (2), MILANO (2), FAME (3) a
YOREDALE (4).

Produktové informace Pluto
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