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MAYAH – Helyezd magad kényelembe és alkoss szabadon!
2013‐ban egy új színfolt, a MAYAH tűnt fel az irodabútorok piacán. A kitűnő minőségű, mégis bárki által elérhető árú, fiatalos márka kínálatában elemes bútorok, illetve dinamikus 
és modern irodai székek találhatóak. A termékcsalád kiemelkedő színvonala egyaránt megmutatkozik az anyagok kiválóságában, a számtalan extra funkcióban és a praktikus 
megoldásokban.

A MAYAH márkanév egy mozaikszó, amely a MAke Yourself At Home angol kifejezésből ered, aminek jelentése: helyezd magad kényelembe! A maximálisan személyre szabható 
beállítási lehetőségek, az ergonomikus kialakítás, valamint a friss formavilág mind azt a célt szolgálják, hogy a MAYAH székek között mindenki megtalálhassa a személyiségéhez 
legjobban illő darabokat. A márkanév elegáns, nőies hangzása mellett könnyen köthető a maja kultúrához is, amely fejlettségéről és a korát jóval meghaladó tudományáról volt 
híres.

A MAYAH márka megjelenésében a fiatalos, divatos, trendi vonalat képviseli. Mindenkinek ajánljuk, aki szereti a szépet, az igényességet, viszont elérhető áron szeretne a mindennapi 
munkája során használatos termékekhez hozzájutni. Más szavakkal: kompromisszummentes minőséget szeretne elérhető áron. Ezt testesíti meg a MAYAH!

A MAYAH irodai székek minden területen megoldást nyújtanak a felmerülő igényekre. A választékot hat kategóriába soroljuk:

} MAYAH STANDARD: egyszerű és jól használható irodai székek
} MAYAH COMFORT: irodai székek, melyeknél az üléskomfort került előtérbe
} MAYAH ERGONOMY: innovatív mechanikákkal és funkciókkal kialakított székek
} MAYAH HIGH SEAT: magasított munkaszékek lábtartóval
} MAYAH TALL USERS: ergonomikus irodai székek kifejezetten 

magas felhasználók számára
} MAYAH HEAVY DUTY: speciális kialakítású, extra teherbírású székek

Fontos, hogy munkahelyünkön is maximális kényelemben, ösztönző 
környezetben töltsük el napjainkat. 
Ha a MAYAH irodabútorokat 
választod, garantáltan kényelembe 
helyezheted magad egy olyan irodában, 
ami a te személyiségedet tükrözi!



Na de mire is jó az ergonómia?
Optimalizálja az emberi jóllétet és annak a rendszernek 
a teljesítményét, melynek részét képezzük.

Ülőmunka esetén 
mindennapjainkban 
legmeghatározóbb szerepe 
talán a székünknek van. 

Tudtad, hogy a 
foglalkoztatottak 
majdnem 
67%-a helytelen 
testtartással ül?
Ennek eredményeképpen 
az egészségi állapot 
rosszabbodásán túl 
teljesítményromlás és 
demotiváltság is jelentkezhet.

Hogyan teheted ergonomikusabbá 
irodádat?
Már a tervezésénél is figyelembe kell venned néhány 
szempontot. Irodai munkánk során életünk jelentős részét 
az íróasztal mellett töltjük, ezért nagyon fontos az egészséges 
testtartás támogatása. Ebben a szék szerepe kiemelkedő, hiszen 
a jó szék alapvető ismérve, hogy aktivitásra ösztönzi használóját 
a nap során és követi a test természetes mozgási sémáit.

Az egyén adottságai
Fontos, hogy megfelelő méretű és kialakítású széket válasszunk, 
melynek beállítási lehetőségei lekövetik a test adottságait, 
maximális támaszt és mozgásszabadságot nyújtanak.

A munkakörnyezet fizikai adottságai
Fontos lehet a munkaterületekre jellemző folyamatok támogatása: zajszigetelés, 
könnyű helyváltoztatás, fény‐ és klimatikus hatások optimalizálása, a privát 
beszélgetések védelme vagy éppen a folyamatos kommunikáció lehetősége.

A munkakör adottságai
Figyelembe kell vennünk mind a testre, mind a székre háruló terhelést, az asztal mellett 
töltött munkaórák számát, majd az alkalmas széket is ennek megfelelően kell kiválasztani. 
Intenzív igénybevétel esetén lényeges különbséget jelenthet a jobban párnázott, 
ergonomikusan formázott ülőlap és támla, és a flexibilis állítási lehetőségek.

Az alábbi területeken szükséges megteremtenünk az összhangot:

A MAYAH székek minden területen megoldást nyújtanak neked!

67%
helytelen 
testtartás

Otthon vagy az irodádban?
Alakítsd ki személyre szabott 
munkakörnyezeted ergonomikusan!



Ismerkedj meg a MAYAH székeivel!
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Egyszerű és jól használható irodai székek, melyeknél az elsődleges a stabilitás és a strapabíró kivitel.
A kategóriába tartozó modellek vastagított, formázott szivacsozással készülnek. Az egyszerű irodai székek új értelmezést 
kapnak a minőség által.

Választékunk kialakításakor azokra az esetekre is gondoltunk, amikor a felhasználó kevésbé helyhez kötött, gyakran 
vesz részt megbeszéléseken, vagy sokat utazik ‐ ezért a nap kisebb részét tölti az íróasztal mellett. Ilyenkor az 
üléskomfort kerül előtérbe és egyszerűbb beállítások mellett is kényelmes székben ülhet a felhasználó.

Legyen szó akár 24 órás használatról, akár nagy testsúlyról, extra teherbírású, speciális kialakítású székeink 
megbírkóznak a fokozott igénybevétellel, miközben használójuk számára is biztosítják a szükséges komfortérzetet.

Az átlagosnál magasabb felhasználók gyakran érezhetik úgy, hogy nem tudják az átlagos székeket megfelelően 
beállítani. Nekik ajánljuk a kimondottan magas testalkathoz kialakított ergonomikus irodai székeket.

Innovatív mechanikával és funkciókkal kiegészített székek, melyeknél a kényelem kapja a főszerepet. A testsúlyhoz 
alkalmazkodó hintamechanika, állítható deréktámasz vagy állítható ülőlap, ezek azok a sajátosságok, amelyek külön-
legessé teszik a székeket és magasabb komfortérzetet nyújtanak használójuknak.

Számos munkaterületen szükség lehet a magasított munkaszékek előnyeire: pénztárban, recepción, laborban 
vagy akár gyártási területen. A magasított ülőfelületet a lábtartó toldat és a biztonságos talpkialakítás egészítik ki.

és most bővebben a székekről…
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A megbízható társ
A MAYAH STANDARD irodai székek igazi társak a hétköznapokban, amik megbízhatóan 
teszik a dolgukat. Az egyszerű és letisztult megjelenés strapabíró kivitellel párosul, 
ráadásul megtalálható bennük minden olyan funkció, amit egy modern széktől 
elvárhatunk. A kategóriába tartozó minden modell vastagított, formázott szivacsozással és 
gázliftes magasságállítással rendelkezik a maximális komfortérzet érdekében.

Ha te sem ismersz kompromisszumot a minőség és a kedvező ár között, akkor ne keress 
tovább!
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Formatervezett háttámlája az esztétikus megjelenésen mellett kiváló komfortérzetet is nyújt, amelyekhez a 
karfa és az ülőfelület különleges szivacsozása is hozzájárul.

„Smart” főnöki szék

Extravagáns küllemén túl ezt a széket 
úgy alkottuk meg, hogy inspiráló 
társad legyen a hétköznapokban.
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

fekete mesh

termék kárpitszín  rendelési kód
„Smart” főnöki szék fekete  BBSZVV10

} teljes magasság: 98‐108 cm
} ülésmagasság: 42‐55 cm
} ülésmélység: 52 cm
} ülésszélesség: 55 cm
} teherbírás: 110 kg 

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete
szövet színe, anyaga:

} fix magasságú, hálós háttámla
} gázliftes magasságállítás
} extra párnázott ülőfelület
} fekete műanyag lábcsillag
} rögzíthető hintamechanika (állítható rugófeszesség)
} fix karfa, párnázott támfelülettel (tartozék)
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„Jumpy” menedzserszék

Egyedi felfüggesztéssel ellátott, rugós ülőlapja mozgásban tart egész nap.
A mozgás által hozzájárul a gerincoszlop egészségének megőrzéséhez.

Amikor kitartásra van szükséged, 
a „Jumpy” menedzserszék garantáltan 
feltölt, hogy egy hosszú napon is 
a maximumot nyújthasd.



Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 106‐116 cm
} ülésmagasság: 51‐61 cm
} ülésmélység: 49 cm
} ülésszélesség: 50 cm
} teherbírás: 135 kg

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga:

} feszített hálós, ergonomikusan formázott, magas háttámla
} gázliftes magasságállítás
} különleges rugós ülőfelület
} fekete műanyag lábcsillag
} rögzíthető hintamechanika (állítható feszesség)
} állítható magasságú karfa (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Jumpy” menedzserszék fekete  BBSZVV38

fekete mesh
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„Chief” főnöki szék

Extra szivacsozott kivitel, háttámláján 
fejtámasszal. Biztos alapok a sikeres 
üzleti döntésekhez.

A szinkronmechanikának köszönhetően az ülőlap és a háttámla szinkronizáltan mozognak, követik a test 
mozgását. Ez egyéni, kényelmes testtartást tesz lehetővé.10



Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 110‐120 cm
} ülésmagasság: 43‐55 cm
} ülésmélység: 50 cm
} ülésszélesség: 55 cm
} teherbírás: 135 kg 

} fém
} műanyag
} textil
}
} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga:

} magasított háttámla fejtámasszal
} gázliftes magasságállítás
} extra komfortos szivacsozással
} fekete műanyag lábcsillag
} több ponton rögzíthető szinkronmechanika 

(állítható rugófeszesség)
} állítható karfa (tartozék)

fekete mesh

termék kárpitszín  rendelési kód
„Chief” főnöki szék fekete  BBSZVV19
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„Grand Chief” főnöki szék

A „Chief” szék előnyös tulajdonságai 
kiegészülnek egy elegáns bonded bőr 
kárpitozással. Visszafogott, de tekintélyt 
parancsoló megjelenés.

Az állítható magasságú, puha támfelületű karfa minden testhelyzetben megfelelő alátámasztást nyújt 
a karnak, ezzel csökkenti a gerincoszlopra nehezedő terhelést.12



Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 110‐120 cm
} ülésmagasság: 43‐55 cm
} ülésmélység: 50 cm
} ülésszélesség: 55 cm
} teherbírás: 135 kg 

} fém
} műanyag
} bonded bőr

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga:

} magasított háttámla fejtámasszal
} extra komfortos szivacsozás
} gázliftes magasságállítás
} fekete műanyag lábcsillag
} több ponton rögzíthető szinkronmechanika 

(állítható rugófeszesség)
} állítható karfa (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Grand Chief” főnöki szék fekete  BBSZVV25

fekete 
bonded bőr
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„Fun” irodai székek

Formabontó irodai szék, amelyet a hintamechanika és hálós háttámla tesz egyedivé és komfortossá.

A különleges dizájn, a hálós háttámla 
szemet gyönyörködtető, így nem 
csak benne ülni lesz élmény, de ha 
rátekintünk, a jókedv is garantált.
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 90‐99 cm
} ülésmagasság: 42‐52 cm
} ülésmélység: 50 cm
} ülésszélesség: 52 cm
} teherbírás: 110 kg 

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga:

} fix magasságú, hálós háttámla 
} gázliftes magasságállítás
} párnázott ülőfelület
} fekete műanyag lábcsillag
} rögzíthető hintamechanika (állítható rugófeszesség)
} fix karfa (tartozék)

fekete mesh

termék kárpitszín  rendelési kód
„Fun” irodai szék fekete  BBSZVV08
„Fun” irodai szék kék  BBSZVV47

15
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Gazdagon párnázott klasszikus vonal.

„Duke” főnöki szék 

A puha, exkluzív varrású műbőr a rögzíthető hintamechanikával tökéletes komfortot biztosít.
16



17

Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 105‐115 cm
} ülésmagasság: 45‐59 cm
} ülésmélység: 49 cm
} ülésszélesség: 50 cm
} teherbírás: 120 kg

} fém
} műanyag
} műbőr

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga:

} kényelmes háttámla extra szivacsozott fejtámasszal
} gázliftes magasságállítás 
} párnázott ülőfelület
} fekete műanyag lábcsillag
} puha műbőr kárpit
} rögzíthető hintamechanika (állítható rugófeszesség)
} fix karfa (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Duke” főnöki szék fekete  BBSZVV35

fekete műbőr



Klasszikus vonalvezetésének és 
extra kényelmének köszönhetően 
ebben a székben szárnyalni fog 
a magabiztosságod.

„Boss” főnöki szék

A mechanika feszessége a testsúlyhoz állítható az ülőlap alján található csavarral. A bonded bőr puha tapintású,
időtálló és könnyen kezelhető, a valódi bőrrel megegyező komfortérzetet nyújt.18
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 100‐110 cm
} ülésmagasság: 44‐54 cm
} ülésmélység: 47 cm
} ülésszélesség: 53 cm
} teherbírás: 130 kg 

} fém
} műanyag
} bonded bőr

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga:
}

} gázliftes magasságállítás
} párnázott ülőfelület
} fekete műanyag lábcsillag
} puha bonded bőr kárpit
} rögzíthető hintamechanika (állítható rugófeszesség)
} fix karfa (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Boss” főnöki szék fekete  BBSZVV18

fekete 
bonded bőr



„Superstar” exkluzív irodai szék

Különleges bionikus háttámlájának tervezése során a tervezők az emberi csontozat felépítését mintázták 
annak érdekében, hogy az a lehető legjobb megtámasztást biztosítsa a hátadnak.

Futurisztikus megjelenése kiemelkedő 
funkcionális előnyökkel párosul, 
így a „Superstar” rendkívül jól idomul hozzád.

20
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 100‐110 cm
} ülésmagasság: 45‐54 cm
} ülésmélység: 49 cm
} ülésszélesség: 50 cm
} teherbírás: 130 kg

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga:

} bionikus, formatervezett, feszített hálós háttámla 
magasságállítással

} gázliftes magasságállítás
} fekete műanyag lábcsillag
} több ponton rögzíthető szinkronmechanika
} állítható magasságú karfa (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Superstar” exkluzív irodai szék fekete  BBSZVV30

fekete textil



Helyezd magad kényelembe!
Egész nap meetingről meetingre rohangálsz? Akkor legyen a munkabázisod a nyugalom 
szigete!

Válaszd ehhez a MAYAH COMFORT irodai székeket, amelyeket kifejezetten azok számára 
ajánljuk, akiknek a napi munkavégzése kevésbé helyhez kötött, ezért csak rövidebb ideig 
ülnek az íróasztaluk mögött, ezt az időt azonban a lehető legnagyobb kényelemben 
szeretnék eltölteni.

Elegáns megjelenés, egyszerű beállítás, maximális komfort. Ne érd be kevesebbel!
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„Enterprise” főnöki bőrfotel

Speciális hintamechanika: a forgástengely, a hagyományos hintamechanikával ellentétben az ülőlap elülső 
részénél található, így amikor ebben a kényelmes fotelben hintázol, talpad mindvégig a talajon maradhat.

Elegancia, kényelem és exkluzív 
kidolgozás ‐ ezek teszik ezt a puha 
bőrborítású főnöki fotelt irodád 
nélkülözhetetlen darabjává!
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 112‐120 cm
} ülésmagasság: 50‐58 cm
} ülésmélység: 52 cm
} ülésszélesség: 53 cm
} teherbírás: 135 kg

} fém
} műanyag
} bőr

} váz szín: fekete/króm
} kárpit szín, anyaga:

} magasított, formázott háttámla
} gázliftes magasságállítás
} párnázott ülőfelület
} alumínium lábcsillag 
} valódibőr kárpit
} 5 ponton rögzíthető különleges hintamechanika 

(állítható rugófeszesség)
} fix karfa párnázott felülettel (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Enterprise” főnöki bőrfotel fekete  BBSZVV22

fekete, 
valódi bőr
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„Greg” exkluzív irodai szék

Hosszú munkanapokon a több ponton rögzíthető szinkronmechanika, a kellemes hintázás mellett, 
segít a törzs izomzatának ellazításában.

Igazi klasszisokra jellemző visszafogott 
formavilág és kifinomult anyaghasználat. 
Különleges szövetborítása, lekerekített 
karfája és alkotóelemei teszik igazán naggyá.
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 115‐130 cm
} ülésmagasság: 45‐54 cm
} ülésmélység: 49 cm
} ülésszélesség: 50 cm
} teherbírás: 130 kg

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga:

} különleges, anyagában mintás kárpit
} állítható, magasított háttámla nyaktámasszal
} gázliftes magasságállítás
} állítható, rugalmas deréktámasz
} fekete műanyag lábcsillag
} több ponton rögzíthető szinkronmechanika
} állítható magasságú karfa (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Greg” exkluzív irodai szék fekete  BBSZVV32

fekete textil
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„Grace” exkluzív irodai szék

Különleges kasmírszövet kárpitja és a többrétegű kárpitozási eljárás kényelmet, 
tartósságot és eleganciát kölcsönöznek a széknek.

A „Grace” modell kecses vonalvezetése 
és finom megjelenése mögött erőteljes 
karakter és masszív felépítés rejlik.
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 115‐129 cm
} ülésmagasság: 45‐55 cm
} ülésmélység: 49 cm
} ülésszélesség: 50 cm
} teherbírás: 130 kg

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete/króm
} szövet színe, anyaga:

} exkluzív kasmírszövet kárpit, különleges tűzéssel
} állítható, magasított háttámla fejtámasszal
} gázliftes magasságállítás
} állítható, rugalmas deréktámasszal
} csiszolt alumínium lábcsillag
} több ponton rögzíthető szinkronmechanika
} állítható magasságú karfa (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Grace” exkluzív irodai szék szürke  BBSZVV33

szürke textil
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„Spirit” ergonomikus irodai székek

Innovatív szinkronmechanika: a testsúlyhoz automatikusan beállítja a rugó feszességét és a hátlap döntésével 
összehangban mozdul el az ülőlap is. Karfája felhajtható, így a szék könnyedén betolható az asztal alá.

Van benne spiritusz! Biztosan kedvenced 
lesz ez az egyedülálló irodai szék, 
hiszen olyan mintha rád szabták volna!
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} teljes magasság: 93‐102 cm
} ülésmagasság: 46‐56 cm
} ülésmélység: 51 cm
} ülésszélesség: 50 cm
} teherbírás: 130 kg 

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete/króm
} szövet színe, anyaga:

} fix magasságú, hálós háttámla
} gázliftes magasságállítás
} krómozott acél lábcsillag
} innovatív, testsúlyhoz alkalmazkodó szinkronmechanika
} felhajtható karfa (tartozék)

Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

fekete mesh kék mesh

termék kárpitszín  rendelési kód
„Spirit” ergonomikus irodai szék fekete  BBSZVV15
„Spirit” ergonomikus irodai szék kék  BBSZVV16
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„Sunshine” exkluzív irodai szék

Kifinomult megjelenésén túl innovatív mechanikája és ergonomikus kialakítása garantáltan 
levesznek a lábadról.

A „Sunshine” csodálatos napsárga kasmír 
kárpitja vidámsággal és pozitív energiával 
tölti fel a környezeted. Te is ragyogni 
fogsz ebben a székben!
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 98‐107 cm
} ülésmagasság: 43‐52 cm
} ülésmélység: 49 cm
} ülésszélesség: 50 cm
} teherbírás: 130 kg

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete/króm
} szövet színe, anyaga:

} exkluzív kasmír kárpit, különleges tűzéssel
} ergonomikus, formázott ülőlap és háttámla kialakítás
} állítható, magasított háttámla
} gázliftes magasságállítás
} csiszolt alumínium lábcsillag
} négy ponton rögzíthető, testsúlyhoz igazodó 

szinkronmechanika
} állítható magasságú karfa (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Sunshine” exkluzív irodai szék sárga  BBSZVV31

sárga
kasmírszövet
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MAYAH „Star” irodai szék

Kiváló multifunkciós irodai szék, modern, hálós légáteresztő háttámlával és deréktámasszal.

Bemutatkozik az iroda legújabb csillaga, 
amely a rugalmasság és a stabilitás 
együttesével támogat egy hosszú munkanap 
során is.
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 99‐117 cm
} háttámla magasság: 53‐59 cm
} ülésmagasság: 46‐58 cm
} ülésmélység: 47 cm
} ülésszélesség: 47 cm
} teherbírás: 135 kg

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga:

} deréktámasszal
} térdhajlatnál lekerekített ülőlap kialakítás
} kárpit: ülőlapon fekete szövet, háttámlán fekete mesh
} egy mozdulattal, könnyen állítható háttámla
} ülésmélység állítás
} három ponton rögzíthető szinkronmechanikával
} puha támfelületű, állítható karfával szállítjuk

termék kárpitszín  rendelési kód
„Star” irodai szék fekete  BBSZVV46

fekete szövet



Kényelem, ahogy te szereted
A MAYAH ERGONOMY székeket olyan innovatív mechanikával és funkciókkal 
egészítettük ki, melyek segítségével egyszerűen személyre szabhatod őket, hogy a lehető 
legkényelmesebben teljenek a munkaórák. A testsúlyodhoz alkalmazkodó hintamechanika, 
az állítható deréktámasz vagy az állítható ülőlap egytől egyig olyan sajátosságok, amelyek 
a magasabb komfortérzetet szolgálják.

Kísérletezz bátran, és találd meg a számodra ideális beállítást!
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„Active” menedzserszék

A formázott ülő‐ és hátlapnak, valamint állítható karfának köszönhetően az aktív felhasználók számára is 
maximális kényelmet biztosít.

Az „Active” menedzserszék 
számtalan állítható funkciója, 
formázott háttámlája és 
különleges szövetborítása mind 
azt segítik elő, hogy egy aktív 
nap a lehető legeredményesebb 
lehessen.
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 94‐110 cm
} ülésmagasság: 43‐53 cm
} ülésmélység: 50 cm
} ülésszélesség: 52 cm
} teherbírás: 110 kg 

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga:

} ergonomikusan formázott háttámlával
} gázliftes magasságállítás
} állítható háttámlamagasság és dőlésszög
} állítható ülőlap dőlésszög
} fekete műanyag lábcsillag
} különleges, mintás szövetborítás
} állítható magasságú karfa (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Active” menedzserszék fekete   BBSZVV09

fekete textil
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„Comfort” menedzserszékek

A karfák magasságban állíthatók a megfelelő kartámasz biztosítása érdekében, és elforgathatók 
30°‐os szögben: befelé a billentyűzet használatához, kifelé a könnyebb helyváltoztatáshoz.

A pörgős munkanapok 
során szükséges egy 
megbízható, multifunkciós 
munkatárs. Pontosan így 
segít téged a „Comfort” is!
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 100‐120 cm
} ülésmagasság: 43‐55 cm
} ülésmélység: 52 cm
} ülésszélesség: 54 cm
} teherbírás: 135 kg 

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga:

} ergonomikus, formázott ülőlap és háttámla kialakítás
} állítható háttámlamagasság és dőlésszög
} magasított háttámasz
} gázliftes magasságállítás
} állítható ülőlap dőlésszög
} fekete műanyag lábcsillag
} állítható magasságú, elfordítható karfa (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Comfort” menedzserszék fekete  BBSZVV13
„Comfort” menedzserszék kék  BBSZVV14

fekete mesh kék mesh
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„Creative” ergonomikus irodai szék

Állítható, légáteresztő háttámlájának és deréktámaszának köszönhetően hátad megfelelő pozícióban tartja. 
A karfák oldalirányba kihúzhatók, az ülőlap elöre csúsztatható, így az ülőfelület jelentősen megnövelhető.

Az üléspozíciók száma szinte 
végtelen. Egy hosszúra nyúlt nap 
után is bátran nekiállhatsz kreatív 
ötleteid kidolgozásának.
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 98‐117 cm
} ülésmagasság: 48‐58 cm
} ülésmélység: 50‐53 cm
} ülésszélesség: 51 cm
} teherbírás: 130 kg 

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga:

} feszített hálós háttámla, lumbális támasszal
} egy mozdulattal állítható háttámlamagasság
} gázliftes magasságállítás
} állítható háttámla és ülőlap dőlésszög
} előre csúsztatható ülőlap
} megnövelhető ülésmélység
} fekete műanyag lábcsillag
} oldalirányban és magasságban állítható karfa (tartozék)

fekete mesh

termék kárpitszín rendelési kód
„Creative” ergonomikus irodai szék fekete BBSZVV17
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„Racer” főnöki szék

Sportos külleme mellett számos beállítási lehetőséget is rejt, amelyek garantáltan kiemelik az átlagos 
irodai székek sorából.

Neked ajánljuk, ha fontos számodra 
a versenyszellem. Ülj a rajtvonalhoz 
és gördülj a versenytársaid elé!
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 116‐130 cm
} ülésmagasság: 48‐61 cm
} ülésmélység: 49 cm
} ülésszélesség: 55 cm
} teherbírás: 130 kg

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga:

} magasított háttámla fejtámasszal
} állítható háttámlamagasság
} állítható háttámla és ülőlap dőlésszög
} gázliftes magasságállítás
} fekete műanyag lábcsillag
} állítható karfa (tartozék)

fekete és 
szürke mesh

termék kárpitszín  rendelési kód
„Racer” főnöki szék fekete  BBSZVV21
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Szuperkényelmes ülőlap, kifinomult szövetkárpit és formázott szivacsozás. 
Ezek adják a „Bubble” verhetetlen előnyeit.

A „Bubble” székben ülve a nyugalom 
szigetén érezheted magad, 
feltöltődhetsz és szárnyalhatnak 
a gondolataid.

„Bubble” menedzserszék
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 104‐120 cm
} ülésmagasság: 45‐55 cm
} ülésmélység: 48 cm
} ülésszélesség: 56 cm
} teherbírás: 125 kg 

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga: 

} ergonomikus, formázott ülőlap és háttámla kialakítás
} magasított háttámasz
} állítható háttámlamagasság és dőlésszög
} állítható ülőlap dőlésszög
} gázliftes magasságállítás
} fekete műanyag lábcsillag
} exkluzív, anyagában mintás szövetborítás
} állítható magasságú karfa (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Bubble” menedzserszék fekete   BBSZVV27

fekete textil



„Flow” ergonomikus menedzserszék

A „Flow” szék különlegességét a légáteresztő, hálós ülőlapja és háttámlája adja. Mind megjelenésében, 
mind funkcióit tekintve kiemelkedik a mindennapokból.

Ebben a légies székben 
ülve te is részese lehetsz 
a „Flow” élménynek, 
szabadon szárnyalhatnak 
a gondolataid.
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 105‐115 cm
} ülésmagasság: 44‐54 cm
} ülésmélység: 49‐52 cm
} ülésszélesség: 50 cm
} teherbírás: 110 kg

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete/króm
} szövet színe, anyaga:

} fix magasságú, hálós háttámla állítható deréktámasszal
} különleges, feszített hálós ülőlap
} állítható ülésmélység
} gázliftes magasságállítás
} csiszolt, alumínium lábcsillag
} több ponton rögzíthető szinkronmechanika
} állítható magasságú karfa (tartozék)

fekete hálós 
textil

termék kárpitszín  rendelési kód
„Flow” ergonomikus menedzserszék fekete  BBSZVV34
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„Champion” menedzserszék

A „Champion” a menedzserszékek testreszabható, sokoldalú beállításait ötvözi az elegáns megjelenésű 
és puha tapintású bonded bőr kárpittal. Kiemelkedik az átlagos irodai székek sorából.

A győztes párosítás! 
Markáns és szofisztikált 
megjelenés, stabil és 
sokoldalú üzlettárs!
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 103‐121 cm
} ülésmagasság: 45‐58 cm
} ülésmélység: 52 cm
} ülésszélesség: 53 cm
} teherbírás: 135 kg 

} fém
} műanyag
} bonded bőr

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga:

} egy mozdulattal állítható háttámlamagasság
} ergonomikusan formázott ülőlap és háttámla
} állítható háttámla és ülőlap dőlésszög
} gázliftes magasságállítás
} puha bonded kárpit
} fekete műanyag lábcsillag
} állítható magasságú karfa (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Champion” menedzserszék fekete  BBSZVV20

fekete 
bonded bőr
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„Crown” exkluzív irodai szék

A „Crown” fejlett szinkronmechanikája alkalmazkodik a testsúlyodhoz, automatikusan beállítja a rugózás 
feszességét. Háttámlája és ülőlapja finom összhangban mozdulnak veled, amikor hátradőlsz.

Modern króm részletek és letisztult, 
kifinomult formavilág. A „Crown” 
megszelídíti az ellentéteket és 
harmóniát teremt a környezetedbe.
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 120‐133 cm
} ülésmagasság: 47‐56 cm
} ülésmélység: 49‐52 cm
} ülésszélesség: 50 cm
} teherbírás: 130 kg

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete/króm
} kárpit színe, anyaga:

} magas háttámla nyaktámasszal
} ergonomikus, formázott ülőlappal
} gázliftes magasságállítás
} állítható ülésmélység
} csiszolt alumínium lábcsillag
} több ponton rögzíthető szinkronmechanika
} állítható magasságú karfa (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Crown” exkluzív irodai szék fekete  BBSZVV36

fekete textil
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Férfias, karakteres szék, igazi vezető 
egyéniségeknek! Csúcsteljesítményt 
nyújt, hogy a munkádban a legjobb 
formádat hozhasd.

„Maxy” exkluzív irodai szék

Állítható fejtámasz, tökéletesen testreszabható beállítások, minőségi alkotóelemek. Ez a szék érted van!
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 113‐136 cm
} ülésmagasság: 44‐53 cm
} ülésmélység: 49‐52 cm
} ülésszélesség: 50 cm
} teherbírás: 130 kg

} fém
} műanyag
} bonded bőr

} váz színe: fekete/króm
} kárpit színe, anyaga:

} feszített hálós háttámla állítható nyaktámasszal
} ergonomikus, formázott ülőlappal 
} állítható háttámlamagasság
} állítható deréktámasz
} állítható ülésmélység
} gázliftes magasságállítás
} csiszolt alumínium lábcsillag
} több ponton rögzíthető szinkronmechanika
} állítható magasságú karfa (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Maxy” exkluzív irodai szék fekete  BBSZVV37

fekete 
bonded bőr
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Magasított, formázott háttámla és fejtámasz biztosítja a gerincoszlop egészséges tartását, illetve kényelmét.

Ebben a székben ülve 
energikusabbnak 
érezheted magad! A szövet 
dinamikus mintázata a 
lekerekített karfákon is 
felfedezhető.

„Energetic” menedzserszékek
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 100‐120 cm
} ülésmagasság: 43‐55 cm
} ülésmélység: 52 cm
} ülésszélesség: 54 cm
} teherbírás: 110 kg 

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga:

} ergonomikus, formázott ülőlap és háttámla kialakítás
} magasított háttámasz
} állítható háttámlamagasság és dőlésszög
} állítható ülőlap dőlésszög
} gázliftes magasságállítás
} különleges, mintás szövetborítás
} fekete műanyag lábcsillag
} állítható magasságú karfa (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Energetic” menedzserszék fekete   BBSZVV11
„Energetic” menedzserszék kék   BBSZVV12

fekete textil kék textil
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„Air” exkluzív irodai szék

Az állítható magasságú és billenthető nyaktámasz biztosítja a fej helyes pozícióját és a gerincoszlop 
tehermentesítését.

Könnyed, légies 
megjelenésű szék 
számos kényelmi 
funkcióval, hogy 
minidig a fellegekben 
érezd magad!
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 113‐138 cm
} ülésmagasság: 44‐57 cm
} ülésmélység: 45 cm
} ülésszélesség: 47 cm
} teherbírás: 135 kg

} fém
} műanyag
}  textil

} váz színe: fekete
} kárpit színe, anyaga:

} gázliftes magasságállítás
} egy mozdulattal állítható háttámlamagasság
} állítható magasságú és billenthető nyaktámasszal
} állítható ülőlap dőlésszög
} szeleppel és pumpával állítható deréktámasz
} ülésmélység állítás
} több ponton rögzíthető szinkronmechanika
} állítható magasságú karfa (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Air” exkluzív irodai szék fekete  BBSZVV40

fekete szövet
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„Smile” ergonomikus irodai szék

Vastag, strapabíró szivacsozás az ülőfelületen és háttámlán a hosszú órákon át tartó kényelemért.

Feledkezz meg a munkahelyi 
gondokról, és hagyd, hogy mosolyt 
csaljon az arcodra!
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

teljes magasság: 90‐111 cm
ülésmagasság: 45‐56 cm
ülésmélység: 44 cm
ülésszélesség: 48 cm
teherbírás: 110 kg

} fém
} műanyag
}  textil

} váz színe: fekete
} kárpit színe, anyaga:

} sokoldalúan használható irodai forgószék
} vastag, strapabíró szivacsozás az ülőfelületen és háttámlán
} erős és esztétikus műanyag borítás a hátoldalon
} gázliftes magasságállítás
} állítható háttámla dőlésszög
} állítható ülőlap dőlésszög
} állítható magasságú karfa (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Smile” ergonomikus irodai szék fekete  BBSZVV41

fekete szövet



Láblógatás he lyett
A magasított munkaszékeket a megemelt munkafelületekhez terveztük. 
Minden MAYAH HIGH SEAT modell lábtartó gyűrűvel rendelkezik, ami amellett, hogy segíti 
a fel‐ és leszállást, munkavégzés közben pihenhet is rajta a lábad.

Dőlj hátra, és élvezd a „magas életet” munka közben is!
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Magasított munkaszék állítható 
magasságú lábtartógyűrűvel. 
A „Sky” szék új magasságokba 
emeli a kényelem fogalmát.

„Sky” magasított munkaszék hálós háttámlával

Az ergonomikusan kialakított, feszített hálós háttámla a megemelt ülésmagasság mellett is 
kényelmes ülést biztosít.
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 120‐144 cm
} ülésmagasság: 65‐89 cm
} ülésmélység: 48 cm
} ülésszélesség: 48 cm
} teherbírás: 130 kg

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga: 

fekete mesh

} magasított munkaszék
} vastag, párnázott szivacsozás az ülőfelületen
} ergonomikusan kialakított, feszített hálós háttámla
} gázliftes magasságállítás
} stabilitást biztosító tappancsokkal és állítható magasságú 

lábtartógyűrűvel
} karfával (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Sky” magasított munkaszék fekete  BBSZVV48
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Magasított munkaszék vastag, 
párnázott szivacsozással az 
ülőfelületen és a háttámlán.

„Tall” magasított irodai munkaszék

Az állítható magasságú lábtartógyűrű segíti a fel‐ és leszállást, valamint munka közben 
pihenteti a lábat.
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 109‐132 cm
} ülésmagasság: 63‐86 cm
} ülésmélység: 45 cm
} ülésszélesség: 47 cm
} teherbírás: 130 kg

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga: 

} magasított munkaszék
} vastag, párnázott szivacsozás az ülőfelületen és a háttámlán
} gázliftes magasságállítás
} stabilitást biztosító tappancsokkal és állítható magasságú 

lábtartógyűrűvel
} karfával (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Tall” magasított irodai munkaszék fekete  BBSZVV49

fekete szövet



68

„Bar” magasított munkaszék

Vastag, ergonomikusan formázott szivacsozás az ülőfelületen és a háttámlán, amely egész napos 
munka során is extra kényelmet nyújt.

Magasított munkaszék, ami 
tökéletes választás pénztárba, 
recepcióra, laborba vagy akár 
gyártási területre is.
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 110‐135 cm
} ülésmagasság: 66‐90 cm
} ülésmélység: 47 cm
} ülésszélesség: 49 cm
} teherbírás: 130 kg

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga: 

} magasított munkaszék
} vastag, ergonomikusan formázott szivacsozás 

az ülőfelületen és a háttámlán
} gázliftes magasságállítás
} stabilitást biztosító tappancsokkal és állítható magasságú 

lábtartógyűrűvel
} karfával (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Bar” magasított munkaszék fekete  BBSZVV50

fekete szövet



Ha a méret a lényeg
Ha az átlagnál magasabb vagy, különösen fontos, hogy megfelelő méretű és kialakítású 
széket válassz, melynek beállítási lehetőségei lekövetik adottságaidat. 
A MAYAH TALL USERS termékkategória kifejezetten a magas felhasználók igényeire lett 
szabva – a már megismert kiváló minőségben.

Legyenek magasak az elvárásaid is, és válaszd a MAYAH‐t!

Ha az átlagnál magasabb vagy, különösen fontos, hogy megfelelő méretű és kialakítású 
széket válassz, melynek beállítási lehetőségei lekövetik adottságaidat. 

 termékkategória kifejezetten a magas felhasználók igényeire lett 

Legyenek magasak az elvárásaid is, és válaszd a MAYAH‐t!





„Super Comfort” menedzserszék

A „Comfort” továbbfejlesztett változatát az állítható ülőlapmélység és 
az egy mozdulattal beállítható háttámlamagasság teszik egyedivé.

A méltán népszerű „Comfort” 
szék nagy testvére. Ötvözi 
a hagyományt az innovációval 
és támaszt nyújt a dolgos 
hétköznapokban.
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 103‐123 cm
} ülésmagasság: 46‐58 cm
} ülésmélység: 52‐55 cm
} ülésszélesség: 54 cm
} teherbírás: 135 kg

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga:

} ergonomikus, formázott ülőlap és háttámla kialakítás
} állítható háttámlamagasság és dőlésszög
} magasított háttámasz
} gázliftes magasságállítás
} állítható ülőlap dőlésszög
} állítható ülésmélység
} fekete műanyag lábcsillag
} állítható magasságú, elfordítható karfa (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Super Comfort” menedzserszék fekete   BBSZVV13SP

fekete mesh
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„Super Champion” menedzserszék

A „Champion” széknél megismert kényelmi funkciók ismét a kiváló minőségű 
és elegáns fekete bonded bőr kárpitozást kapták.74

A „Champion” szék 
továbbfejlesztett változata 
kifejezetten magas 
felhasználóknak.



Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 106‐142 cm
} ülésmagasság: 49‐59 cm
} ülésmélység: 52 cm
} ülésszélesség: 53 cm
} teherbírás: 135 kg

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga:

} a jól ismert „Champion” szék (BBSZVV20) továbbfejlesztett változata
} ülésmélység állítási funkcióval kiegészítve
} vastag, formázott szivacsozással az ülőfelületen és a háttámlán
} gázliftes magasságállítás
} állítható háttámla magasság
} állítható háttámla dőlésszög
} állítható ülőlap dőlésszög
} aszinkron mechanika
} állítható magasságú karfával szállítjuk

termék kárpitszín  rendelési kód
„Super Champion” menedzserszék fekete   BBSZVV45
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fekete 
bonded bőr



 „Champion Plus” irodai forgószék

A „Champion” szék magasított változata ülésmélység állítási funkcióval kiegészítve.

Személyre szabhatóság, 
sokoldalúság, kényelem és 
elegancia. Mindez egyetlen 
székben ötvözve.
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} teljes magasság: 113‐131 cm
} ülésmagasság: 58‐68 cm
} ülésmélység: 52 cm
} ülésszélesség: 53 cm
} teherbírás: 135 kg

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga:

} a jól ismert „Champion” szék (BBSZVV20) magasított változata
} ülésmélység állítási funkcióval kiegészítve
} vastag, formázott szivacsozással az ülőfelületen és a háttámlán
} gázliftes magasságállítás
} állítható háttámla magasság
} állítható háttámla dőlésszög
} állítható ülőlap dőlésszög
} aszinkron mechanika
} állítható magasságú karfával szállítjuk

fekete 
bonded bőr

Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

termék kárpitszín  rendelési kód
„Champion Plus” irodai forgószék fekete   BBSZVV44



„Racer Plus” irodai forgószék

Egyedi, formatervezett főnöki szék extra komfortos szivacsozással és ergonomi-
kus támlakialakítással.

Ha benned is ég a versenyszellem, 
akkor válaszd a „Racer Plus” irodai 
széket a kényelem és funkcionalitás 
lenyűgöző párosával!
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 129‐143 cm
} ülésmagasság: 58‐71 cm
} ülésmélység: 49 cm
} ülésszélesség: 55 cm
} teherbírás: 130 kg

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga:

} a jól ismert „Racer” modell (BBSZVV21) magasított változata
} ülésmélység állítási funkcióval kiegészítve
} egyedi, formatervezett főnöki fotel
} extra komfortos szivacsozással
} ergonomikus támlakialakítással
} kényelmes fejtámasz résszel
} gázliftes magasságállítás
} állítható háttámla, dönthető ülőlap,
} állítható karfával szállítjuk

termék kárpitszín  rendelési kód
„Racer Plus” irodai forgószék fekete   BBSZVV42
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fekete szövet



 „Super Racer” irodai forgószék

A „Racer Plus” irodai szék „kistestvére” alacsonyabb ülés‐ és teljes magassággal.
80

Extrán komfortos főnöki szék 
számos beállítási lehetőséggel és 
kényelmes fejtámasz résszel.



Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 119‐133 cm
} ülésmagasság: 48‐61 cm
} ülésmélység: 49 cm
} ülésszélesség: 55 cm
} teherbírás: 130 kg

} fém
} műanyag
} textil

} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga:

} a jól ismert „Racer” modell (BBSZVV21) továbbfejlesztett változata
} ülésmélység állítási funkcióval kiegészítve
} egyedi, formatervezett főnöki fotel
} extra komfortos szivacsozással
} ergonomikus támlakialakítással
} kényelmes fejtámasz résszel
} gázliftes magasságállítás
} állítható háttámla, dönthető ülőlap,
} állítható karfával szállítjuk

termék kárpitszín  rendelési kód
„Super Racer” irodai forgószék fekete   BBSZVV43
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fekete szövet



Bírja a gyűrődést
A speciális kialakítású, megerősített elemekkel felszerelt, extra teherbírású 
MAYAH HEAVY DUTY székek fokozott igénybevétel mellett sem okoznak csalódást, 
ráadásul hosszú távon is kényelmes bennük az ülő munkavégzés.

Ha egy igazi „nagyágyúra” van szükséged, jó helyen jársz!

A speciális kialakítású, megerősített elemekkel felszerelt, extra teherbírású 
 székek fokozott igénybevétel mellett sem okoznak csalódást, 

ráadásul hosszú távon is kényelmes bennük az ülő munkavégzés.
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„Grande” irodai szék

Az erősített ülőlap, háttámla és lábcsillag triója stabilitást és kiemelkedő teherbírást biztosít.

Tekintélyt parancsoló méretek és formák 
jellemzik a „Grande” széket, hogy a nagy 
egyéniségek ideális társa lehessen a nagy 
ötletek születésénél.
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Méretek:

Alapanyag: 

Választható kivitel:

Tulajdonságok:

} teljes magasság: 110‐120 cm
} ülésmagasság: 50‐60 cm
} ülésmélység: 54 cm
} ülésszélesség: 58 cm
} teherbírás: 180 kg

} fém
} műanyag
} textil
}
} váz színe: fekete
} szövet színe, anyaga:

} nagy teherbírású irodai szék, erősített elemekkel
} ergonomikusan formázott ülőlap és háttámla kialakítás 
} feszített hálós háttámla
} gázliftes magasságállítás
} fekete, fém lábcsillag
} rögzíthető hintamechanika (állítható feszesség)
} állítható magasságú karfa (tartozék)

termék kárpitszín  rendelési kód
„Grande” irodai szék fekete  BBSZVV29

fekete mesh



Irodaszék jelmagyarázat

EGYSZERŰ ÖSSZESZERELÉS
A székeket szétszerelt állapotban szállítjuk. 
Egyszerűen és gyorsan összeszerelhetők.

ÁLLÍTHATÓ ÜLŐLAPMAGASSÁG
Az ülőlap magassága gázlift segítségével 
könnyedén állítható.

ÁLLÍTHATÓ HÁTTÁMLAMAGASSÁG
A háttámla magassága állítható, hogy az 
a megfelelő módon támassza meg a hátat.

ÁLLÍTHATÓ HÁTTÁMLA DŐLÉSSZÖG
A háttámla dőlésszöge állítható és a kívánt 
pozícióban rögzíthető.

ÁLLÍTHATÓ ÜLŐLAPMÉLYSÉG 
Az ülőlap elmozdítható, kihúzható, 
ezzel az ülésmélység megnövelhető.

ÁLLÍTHATÓ KARFA
A karfa magassága állítható.

ÁLLÍTHATÓ ÜLŐLAP ÉS TÁMLA DŐLÉSSZÖG
Az ülőlap és a háttámla dőlésszöge egymástól függetlenül 
állítható és a kívánt helyzetben rögzíthető.

SZINKRONMECHANIKA 
A szinkronmechanikának köszönhetően a hátrabillenő 
háttámlát az ülőlap billenése összehangoltan, 
kisebb mértékben követi, így növelve a komfortérzetet.

HINTAMECHANIKA
Az egymáshoz rögzített ülőlap és hátlap egyforma 
mértékben billen, hintázik és a kívánt pozícióban 
rögzíthető.



87






