
ERGO LINE      myCRONOS

01
–2

02
2

křesla otočná
swivel armchairs

O f f I C E 



WARRANTY
5 YRS 
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ERGO LINE
Manažerské křeslo 2488 je reprezentativní a velmi pohodlné. Záměrně vysoké a pohodlné 
čalounění s nastavitelným vzduchovým vakem v bederní části zajišťuje maximální pohodlí 
i při dlouhodobém sezení.

The manager‘s armchair 2488 is representative and very comfortable. Deliberately high 
and comfortable upholstery with adjustable lumbar air bag ensures maximum comfort 
even during long sitting periods.

komfortní opěrka hlavy
comfortable headrest

pevné nebo nastavitelné područky
fixed or adjustable arms

bederní opora se vzduchovým vakem
lumbar support with air back

boční nastavení tuhosti houpání
side adjust of rocking press

synchronní zátěžová mechanika
synchronized strong mechanism

nastavení hloubky sezení
seat depth adjustable

2488 C RC AVca, 81 180

2488 P A, 81 180

2488 C RC AVca, 81 021

2488 P A, 81 021

vzduchová pumpa s ventilem 
pro ovládání vzduchového vaku
air pump and valve for air bag 
adjusting
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WARRANTY
3-5 YRS 

myCRONOS
Vysoce nadstandardní křeslo pro dispečerská pracoviště a další NON-STOP provozy. 
Robustní konstrukce, jednotlivé komponenty testovány na vysokou zátěž.

High-standard armchair for controllers workplaces and other NON-STOP operations.  
Robust construction, individual components tested for high load.

nastavitelná opěrka hlavy
adjustable headrest

pevné nebo nastavitelné područky
fixed or adjustable arms

boční nastavení tuhosti houpání
side adjust of rocking press

synchronní zátěžová mechanika
synchronized strong mechanism

nastavení hloubky sezení
seat depth adjustable

kříž pro extrémní zatížení
extrem loading base

kolečka pro extrémní zatížení  
a všechny povrchy
extrem loading castors for any floor

2498 AVpu, 24 112 2498 AVpu, 242 2498 AVpu, 243

2498 AVpu, 24 106 2498 AVpu, 24 106 / 24 112 2498 AVpu, 24 106 / 24 103

2498 A, 242

NONSTOP LINENONSTOP LINE

mechanika synchronní
zátěžová s aretací

v 5 polohách

hygienický sedák pro
snížení vlhkosti sezení

individuální nastavení
síly přítlaku zad

 pevné
robustní

područky

nosný kříž pro
vysokou zátěž

univerzální
pojezdová kolečka pro

vysokou zátěž

hygienický návlek
na hlavovou opěrku

Barevné provedení

+8 výhod
MyCronos

modročerná 24 001 červenočerná 24 008 zelenočerná 24 012 šedočerná 24 002

MyCronos

Robustní kostrukce
- zátěž až 150 kg
- komponenty certifikovány pro 
   zátěžové a non stop použití
- testováno namáhání v tlaku a tahu

Nadstandardní služby a záruka
- záruka 3 - 5 let
- možnost garance opravy do 3 dnů

Pohodlné a zdravé sezení
- prodyšný sedák pro snížení vlhkosti
- nastavitelná hlavová opěrka
- libovolné nastavení polohy sezení

Testováné a certifikováno
- jednotlivé komponenty
   certifikovány na vysokou výdrž

Speciální čalounění
- prodyšné ve 4 barvách
- odolnost 500.000 Martinadale (test)
- možnost hygienických návleků

záruka
až 5 let

Proč MyCronos?

Kvalita sezení, kterou pocítíte a oceníte!

Při vývoji křesla MyCronos jsme věnovali nadstandardní péči kvalitnímu     
a zdravému sezení. Dnes Vám s hrdostí představujeme výrobek, který 
snese ta nejpřísnější kritéria. 
Jednotlivé součásti křesla byly certifikovány nezávislými autoritami a zaru-
čují tak pohodlné a zdravé sezení.
Vhodné pro dispečerská pracoviště, 24 hodinové provozy a ostatní vysoce 
zátěžová pracoviště.

2498 A 24 001

možnost
hygienických návleků

na područky

nastavitelné
područky
ve 3 směrech

Prohlášení výrobce:

„Pevně si stojíme za kvalitou našich výrobků a proto Vám poskytujeme možnost záruky 
na 5 let. A pokud by se s naší židlí přeci jenom něco stalo, můžeme Vám garantovat 
přednostní vyřízení reklamace do 3 pracovních dnů."

Sestava na míru

Sestavte si Vaše křeslo na míru přesně jak potřebujete.

Nabízíme Vám navíc oproti standardu:
 - možnost prodyšného sedáku a nastavitelných područek u křesla MyCronos
 - možnost vzduchové AIR pumpy u křesla MyCratus
    - možnost hygienických návleků na područky
 - čtyři varianty barvy čalounění

Záruka 5 let

Jsme si jisti kvalitou našich výrobků a proto nabízíme záruku 3 - 5 let
na všechny křesla MyCronos a MyCratus.

Garance opravy do 3 dnů

Pokud by se už “něco” s křeslem stalo, vyřídíme všechny reklamace do 3 pracovních 
dnů (1 den oprava + 2 dny přeprava) dle speciálních záručních podmínek.

Výhody prodyšného sedáku

U křesla MyCronos lze využít možnosti prodyšného sedáku, který při sezení nabízí 
nižší vlhkost a teplotu. Jde o důležitý zdravotní aspekt při dlouhodobém sezení, neboť 
působí jako prevence vzniku a přežívání různých plísní a baktérií, potíží při hemeroi-
dech a snižování mužské plodnosti v důsledku dlouhodobého přehřívání. 

Zavolejte nám

Pro další podrobné informace kontaktujte Vašeho prodejce:

tel:

e-mail:  

záruka
až 5 let

oprava
do 3 dnů
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Barevné provedení

+8 výhod
MyCronos

modročerná 24 001 červenočerná 24 008 zelenočerná 24 012 šedočerná 24 002

MyCronos

Robustní kostrukce
- zátěž až 150 kg
- komponenty certifikovány pro 
   zátěžové a non stop použití
- testováno namáhání v tlaku a tahu

Nadstandardní služby a záruka
- záruka 3 - 5 let
- možnost garance opravy do 3 dnů

Pohodlné a zdravé sezení
- prodyšný sedák pro snížení vlhkosti
- nastavitelná hlavová opěrka
- libovolné nastavení polohy sezení

Testováné a certifikováno
- jednotlivé komponenty
   certifikovány na vysokou výdrž

Speciální čalounění
- prodyšné ve 4 barvách
- odolnost 500.000 Martinadale (test)
- možnost hygienických návleků

záruka
až 5 let

Proč MyCronos?

Kvalita sezení, kterou pocítíte a oceníte!

Při vývoji křesla MyCronos jsme věnovali nadstandardní péči kvalitnímu     
a zdravému sezení. Dnes Vám s hrdostí představujeme výrobek, který 
snese ta nejpřísnější kritéria. 
Jednotlivé součásti křesla byly certifikovány nezávislými autoritami a zaru-
čují tak pohodlné a zdravé sezení.
Vhodné pro dispečerská pracoviště, 24 hodinové provozy a ostatní vysoce 
zátěžová pracoviště.

2498 A 24 001

možnost
hygienických návleků

na područky

nastavitelné
područky
ve 3 směrech

Prohlášení výrobce:

„Pevně si stojíme za kvalitou našich výrobků a proto Vám poskytujeme možnost záruky 
na 5 let. A pokud by se s naší židlí přeci jenom něco stalo, můžeme Vám garantovat 
přednostní vyřízení reklamace do 3 pracovních dnů."

Sestava na míru

Sestavte si Vaše křeslo na míru přesně jak potřebujete.

Nabízíme Vám navíc oproti standardu:
 - možnost prodyšného sedáku a nastavitelných područek u křesla MyCronos
 - možnost vzduchové AIR pumpy u křesla MyCratus
    - možnost hygienických návleků na područky
 - čtyři varianty barvy čalounění

Záruka 5 let

Jsme si jisti kvalitou našich výrobků a proto nabízíme záruku 3 - 5 let
na všechny křesla MyCronos a MyCratus.

Garance opravy do 3 dnů

Pokud by se už “něco” s křeslem stalo, vyřídíme všechny reklamace do 3 pracovních 
dnů (1 den oprava + 2 dny přeprava) dle speciálních záručních podmínek.

Výhody prodyšného sedáku

U křesla MyCronos lze využít možnosti prodyšného sedáku, který při sezení nabízí 
nižší vlhkost a teplotu. Jde o důležitý zdravotní aspekt při dlouhodobém sezení, neboť 
působí jako prevence vzniku a přežívání různých plísní a baktérií, potíží při hemeroi-
dech a snižování mužské plodnosti v důsledku dlouhodobého přehřívání. 

Zavolejte nám

Pro další podrobné informace kontaktujte Vašeho prodejce:

tel:

e-mail:  

záruka
až 5 let

oprava
do 3 dnů
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Barevné provedení

+8 výhod
MyCronos
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MyCronos

Robustní kostrukce
- zátěž až 150 kg
- komponenty certifikovány pro 
   zátěžové a non stop použití
- testováno namáhání v tlaku a tahu

Nadstandardní služby a záruka
- záruka 3 - 5 let
- možnost garance opravy do 3 dnů

Pohodlné a zdravé sezení
- prodyšný sedák pro snížení vlhkosti
- nastavitelná hlavová opěrka
- libovolné nastavení polohy sezení

Testováné a certifikováno
- jednotlivé komponenty
   certifikovány na vysokou výdrž

Speciální čalounění
- prodyšné ve 4 barvách
- odolnost 500.000 Martinadale (test)
- možnost hygienických návleků

záruka
až 5 let

Proč MyCronos?

Kvalita sezení, kterou pocítíte a oceníte!

Při vývoji křesla MyCronos jsme věnovali nadstandardní péči kvalitnímu     
a zdravému sezení. Dnes Vám s hrdostí představujeme výrobek, který 
snese ta nejpřísnější kritéria. 
Jednotlivé součásti křesla byly certifikovány nezávislými autoritami a zaru-
čují tak pohodlné a zdravé sezení.
Vhodné pro dispečerská pracoviště, 24 hodinové provozy a ostatní vysoce 
zátěžová pracoviště.

2498 A 24 001

možnost
hygienických návleků

na područky

nastavitelné
područky
ve 3 směrech

Prohlášení výrobce:

„Pevně si stojíme za kvalitou našich výrobků a proto Vám poskytujeme možnost záruky 
na 5 let. A pokud by se s naší židlí přeci jenom něco stalo, můžeme Vám garantovat 
přednostní vyřízení reklamace do 3 pracovních dnů."

Sestava na míru

Sestavte si Vaše křeslo na míru přesně jak potřebujete.

Nabízíme Vám navíc oproti standardu:
 - možnost prodyšného sedáku a nastavitelných područek u křesla MyCronos
 - možnost vzduchové AIR pumpy u křesla MyCratus
    - možnost hygienických návleků na područky
 - čtyři varianty barvy čalounění

Záruka 5 let

Jsme si jisti kvalitou našich výrobků a proto nabízíme záruku 3 - 5 let
na všechny křesla MyCronos a MyCratus.

Garance opravy do 3 dnů

Pokud by se už “něco” s křeslem stalo, vyřídíme všechny reklamace do 3 pracovních 
dnů (1 den oprava + 2 dny přeprava) dle speciálních záručních podmínek.

Výhody prodyšného sedáku

U křesla MyCronos lze využít možnosti prodyšného sedáku, který při sezení nabízí 
nižší vlhkost a teplotu. Jde o důležitý zdravotní aspekt při dlouhodobém sezení, neboť 
působí jako prevence vzniku a přežívání různých plísní a baktérií, potíží při hemeroi-
dech a snižování mužské plodnosti v důsledku dlouhodobého přehřívání. 

Zavolejte nám

Pro další podrobné informace kontaktujte Vašeho prodejce:

tel:

e-mail:  

záruka
až 5 let

oprava
do 3 dnů
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Barevné provedení

+8 výhod
MyCronos

modročerná 24 001 červenočerná 24 008 zelenočerná 24 012 šedočerná 24 002

MyCronos

Robustní kostrukce
- zátěž až 150 kg
- komponenty certifikovány pro 
   zátěžové a non stop použití
- testováno namáhání v tlaku a tahu

Nadstandardní služby a záruka
- záruka 3 - 5 let
- možnost garance opravy do 3 dnů

Pohodlné a zdravé sezení
- prodyšný sedák pro snížení vlhkosti
- nastavitelná hlavová opěrka
- libovolné nastavení polohy sezení

Testováné a certifikováno
- jednotlivé komponenty
   certifikovány na vysokou výdrž

Speciální čalounění
- prodyšné ve 4 barvách
- odolnost 500.000 Martinadale (test)
- možnost hygienických návleků

záruka
až 5 let

Proč MyCronos?

Kvalita sezení, kterou pocítíte a oceníte!

Při vývoji křesla MyCronos jsme věnovali nadstandardní péči kvalitnímu     
a zdravému sezení. Dnes Vám s hrdostí představujeme výrobek, který 
snese ta nejpřísnější kritéria. 
Jednotlivé součásti křesla byly certifikovány nezávislými autoritami a zaru-
čují tak pohodlné a zdravé sezení.
Vhodné pro dispečerská pracoviště, 24 hodinové provozy a ostatní vysoce 
zátěžová pracoviště.

2498 A 24 001

možnost
hygienických návleků

na područky

nastavitelné
područky
ve 3 směrech

Prohlášení výrobce:

„Pevně si stojíme za kvalitou našich výrobků a proto Vám poskytujeme možnost záruky 
na 5 let. A pokud by se s naší židlí přeci jenom něco stalo, můžeme Vám garantovat 
přednostní vyřízení reklamace do 3 pracovních dnů."

Sestava na míru

Sestavte si Vaše křeslo na míru přesně jak potřebujete.

Nabízíme Vám navíc oproti standardu:
 - možnost prodyšného sedáku a nastavitelných područek u křesla MyCronos
 - možnost vzduchové AIR pumpy u křesla MyCratus
    - možnost hygienických návleků na područky
 - čtyři varianty barvy čalounění

Záruka 5 let

Jsme si jisti kvalitou našich výrobků a proto nabízíme záruku 3 - 5 let
na všechny křesla MyCronos a MyCratus.

Garance opravy do 3 dnů

Pokud by se už “něco” s křeslem stalo, vyřídíme všechny reklamace do 3 pracovních 
dnů (1 den oprava + 2 dny přeprava) dle speciálních záručních podmínek.

Výhody prodyšného sedáku

U křesla MyCronos lze využít možnosti prodyšného sedáku, který při sezení nabízí 
nižší vlhkost a teplotu. Jde o důležitý zdravotní aspekt při dlouhodobém sezení, neboť 
působí jako prevence vzniku a přežívání různých plísní a baktérií, potíží při hemeroi-
dech a snižování mužské plodnosti v důsledku dlouhodobého přehřívání. 

Zavolejte nám

Pro další podrobné informace kontaktujte Vašeho prodejce:

tel:

e-mail:  

záruka
až 5 let

oprava
do 3 dnů
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2498 AVpu, 24 103



OffICE

MECHANIKA SYNCHRON 24 / MECHANISM SYNCHRON 24

aretace v 5 polohách, nastavení hloubky sezení,  zátěž max. 150kg

5-lock posit ions, seat depth adjustment, max. load 150kgs 

RozměRy 
DIMENSIONS 
(cm)

2488 A 126-133 46-53 46-52 - 65-71 27

2488 AV 126-133 46-53 46-52 - 67-74 25

2498 A 126-136 47-57 47-53 - 62-66 27

2498 AV 126-136 47-57 47-53 - 68-71 25
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kg

křesla otočná
swivel armchairs


