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Jsme ryze českým výrobcem 
sedacího nábytku s 20letou 
tradicí. Specializujeme se na vývoj 
moderních zdravotních balančních 
židlí a křesel, které vyrábíme 
ve vlastním areálu v Plzni-Bukovci.
Všechny výrobky značky PEŠKA 
si můžete vybrat a osobně 
vyzkoušet ve firemní vzorkové 
prodejně v Plzni na ROUDNÉ. 
Dodáváme i do sítě certifikovaných 
prodejců, které najdete na 
www.peska.cz. S našimi židlemi 
a křesly podporujete svůj zdravý 
životní styl a získáváte záruku 
kvality, jistotu dlouhé životnosti 
a perfektního zákaznického 
servisu. 

Děkujeme vám za váš zájem 
o naše židle! Uděláme vše pro 
vaši spokojenost v duchu našeho 
hesla „PEŠKA – židle dneška“.

Petr Peška 
majitel společnosti 

KDO JSME
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Máte-li sedavé zaměstnání, 
možná trávíte celý den právě 
takto:

BALANČNÍ 
ŽIDLE

Položte si otázku: 
Kolik času denně 
strávíte staticky, bez 
pohybu?

spánek v posteli – vleže | snídaně 
u stolu – vsedě | cesta do práce 
– vsedě | zaměstnání – vsedě 
| oběd – vsedě | úkoly s dětmi 
– vsedě | večeře – vsedě 
| posezení u televize, s přáteli 
či návštěva kina – vsedě

Vaše páteř trpí, začněte jí 
naslouchat. Bolestem zad 
a hlavy lze předcházet, 
nebo je mírnit.

Jak to změnit?

Můžete začít více sportovat, 
navštěvovat posilovnu, chodit do 
práce pěšky nebo jezdit na kole. 
Posilovat či rehabilitovat však 
můžete i v práci během dne. Stačí 
se občas protáhnout nebo si 
zacvičit na balančním míči. Máte 
na to však dostatek času, prostoru 
i financí?

Nejjednodušším řešením je začít 
sedět zdravě!

I během sezení u kancelářského 
stolu či v učebně můžete posilovat 
a rehabilitovat. Zdraví prospěšné 
střídání statického a dynamického 
způsobu sezení vám umožňují 
balanční židle PEŠKA. Neměňte 
zaměstnání, změňte židli.

Židle PEŠKA – unikátní spojení 
balanční židle a balančního míče

Balanční židle PEŠKA vám umožní 
neomezený pohyb do všech stran 
bez tlaku na meziobratlové ploténky. 
Balancováním posílíte břišní svaly 
a speciální tvar sedáku podpoří 
správné fungování lymfatického 
a krevního oběhu. Kdy a na jak 
dlouho se vaše kancelářská židle 
promění v balanční míč, rozhodnete 
jednoduše sami.

Kolik času strávíte 
bez pohybu? 
Až 80 % dne!

Co vám způsobuje sedavý životní 
styl bez dostatku pohybu?

bolesti zad způsobené tlakem 
na meziobratlové ploténky 

| otoky končetin z nesprávného 

fungování lymfatického systému 
| celulitida | vznik trombóz 
a křečových žil | špatné trávení, 
pocit plnosti | ochablost břišních 
svalů, které jsou nejdůležitější 
oporou středu těla
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Možnost vypnutí balančního 
mechanismu.

V každé balanční židli PEŠKA 
získáváte rovnou 2 kvalitní výrobky: 
plně funkční kancelářskou židli 
a zároveň i profesionální balanční 
posezení. Ušetříte peníze za 
nákup židle či balančního míče 
a zároveň nemusíte hledat místo 
pro uskladnění balančního míče.

mechanismus simuluje sezení 
na balančním míči

po zajištění získáte klasickou 
kancelářskou židli v balanční míč, 
můžete rozhodnout jednoduše sami

Na rozdíl od konkurenčních výrobků 
můžete u židlí PEŠKA velmi jednoduše 
vypnout balanční mechanismus! 
Jedná se o revoluční, patentované 
řešení STOP&GO, které plně vítají 
všichni odborníci. 
Na balančních míčích nebo židlích 
byste měli sedět pouze 3x denně po 
dobu 30 minut. Balancování zapojuje 
celé vaše tělo a celodenní sezení na 
židli s aktivním balančním systémem 
by se rovnalo 8hodinovému cvičení 
v posilovně.  Chcete však svému tělu 
prospět, nikoli jej ničit. Proto jsou 
židle PEŠKA vybaveny systémem 
STOP&GO, který vám přináší 
jedinečnou možnost snadno a bez 
námahy zapnout a opětovně 
vypnout balanční mechanismus.

DVA 
BALANČNÍ 
SYSTÉMY

Vyrábíme různé modely balančních 
židlí, které vyhoví všem specifickým 
nárokům jednotlivých uživatelů. 
Pro zajištění maximálního pohodlí 
a správné funkčnosti zdravotních 
židlí jsme vyvinuli a patentovali 
dva systémy balančních systémů 
–  FLEX® a BALANCE®. 

FLEX®

pro fyzicky zdatnější jedince
| balanční pohyb celé židle 
včetně opěráku

BALANCE®

pro širokou škálu uživatelů 
| balanční pohyb pouze 
u sedáku | dva stupně 
balančního náklonu – jeden 
aktivnější a druhý méně aktivní

STOP&GO mechanismus

Balanční židle PEŠKA jsou 
mechanismem STOP&GO vybaveny 
standardně. Pouze u balančních 
židlí řad Alex Balance, Ergo Flex, 
Frodo Flex a X-Wing Flex je tento 
mechanismus volitelným doplňkem. 
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X-Wing Flex WT X-Wing Flex BK

FLEX® series

Ergo Flex Color + P

series
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Ergo Flex M Ergo Flex Ergo Flex + P

ergo | seriesFLEX®

rozměry:

7 kg 10 kg 13 kg
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STANDARD – S STŘEDNĚ VYSOKÝ – SV

VYSOKÝ – V TELESKOPICKÝ – TS

doporučená doba 

sezení na balančním 

mechanismu je 

3x denně 30 minut

FLEX®

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

 SEDÁK

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

OPĚRÁK

HLOUBKOVĚ
STAVITELNÝ

OPĚRÁK

VÝŠKOVĚ
STAVITELNÉ
PODRUČKY

HLOUBKOVĚ
STAVITELNÉ
PODRUČKY

STRANOVĚ
STAVITELNÉ
PODRUČKY

komu je židle určena: 
ideální pro aktivní, fyzicky zdatnější 
osoby a teenagery pro krátkodobé 
používání | k výškově stavitelným 
stolům a vyšším pracovním deskám 
| pro dlouhodobé sezení varianta 
doplněná systémem STOP&GO

vlastnosti a vybavení:
zdravotní balanční židle s moderním 
ergonomickým designem | speciální 
tvar sedáku pro podporu lymfatického 
a krevního oběhu | mechanismus 
Flex® s velkým balančním rozsahem 
do všech stran | nastavení výšky 
sedu | kovový chromovaný kříž pro 
vysokou zátěž | kolečka na koberec

volitelné příslušenství:
výškově stavitelná kruhová opora 
nohou | mechanismus STOP&GO® 
pro uzamčení balančního pohybu 
| prostorové nastavení područek 
a podloketek | výškově stavitelný 
opěrák pro přirozenou oporu bederní 
páteře | zdvih pístu jednoduše 
ovladatelný nohou – vhodný 
např. do stomatologických ordinací 
| měkčená kolečka nebo kluzáky 
pro tvrdé podlahy
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ergo | seriesFLEX
®

rozměry:

color

34 cm 42 cm 42 cm49 cm 50 cm 60-67 cm
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Ergo Flex Color M Ergo Flex Color Ergo Flex Color + P7 kg 10 kg 13 kg
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STANDARD – S STŘEDNĚ VYSOKÝ – SV

VYSOKÝ – V TELESKOPICKÝ – TS

komu je židle určena: 
ideální pro aktivní, fyzicky zdatnější 
osoby a teenagery pro krátkodobé 
používání | k výškově stavitelným 
stolům a vyšším pracovním deskám 
| pro dlouhodobé sezení varianta 
doplněná systémem STOP&GO

vlastnosti a vybavení:
zdravotní balanční židle s moderním 
ergonomickým designem | speciální 
tvar sedáku pro podporu lymfatického 
a krevního oběhu | mechanismus Flex® 
s velkým balančním rozsahem do všech 
stran | nastavení výšky sedu | kovové 
doplňky (píst, spoje a područky) 
ve variantách BLACK (černá), nebo 
WHITE (bílá) | kolečka na koberec                   

volitelné příslušenství:
výškově stavitelná kruhová opora nohou 
| mechanismus STOP&GO® pro uzamčení 
balančního pohybu | prostorové nastavení 
područek a podloketek | výškově stavitelný 
opěrák pro přirozenou oporu bederní 
páteře | zdvih pístu jednoduše ovladatelný 
nohou – vhodný např. do stomatologických 
ordinací | měkčená kolečka nebo kluzáky
pro tvrdé podlahy

doporučená doba 

sezení na balančním 

mechanismu je 

3x denně 30 minut

FLEX®

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

 SEDÁK

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

OPĚRÁK

HLOUBKOVĚ
STAVITELNÝ

OPĚRÁK

VÝŠKOVĚ
STAVITELNÉ
PODRUČKY

HLOUBKOVĚ
STAVITELNÉ
PODRUČKY

STRANOVĚ
STAVITELNÉ
PODRUČKY
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frodo | seriesFLEX®

34 cm 42 cm 42 cm49 cm 50 cm 60-67 cm
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Frodo Flex M Frodo Flex Frodo Flex + P

rozměry:

7 kg 10 kg 13 kg
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PÍST STANDARD S PÍST STŘEDNĚ VYSOKÝ SV

PÍST VYSOKÝ V PÍST TELESKOPICKÝ TS

FLEX®

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

 SEDÁK

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

OPĚRÁK

HLOUBKOVĚ
STAVITELNÝ

OPĚRÁK

VÝŠKOVĚ
STAVITELNÉ
PODRUČKY

HLOUBKOVĚ
STAVITELNÉ
PODRUČKY

STRANOVĚ
STAVITELNÉ
PODRUČKY

komu je židle určena: 
ideální pro aktivní, fyzicky zdatnější osoby 
a teenagery | ideální pro krátkodobou 
kancelářskou práci s aktivním použitím 
balančního systému a k výškově 
stavitelným stolům s vyšší pracovní 
deskou | pro dlouhodobé sezení 
varianta doplněná systémem STOP&GO

vlastnosti a vybavení:
zdravotní balanční židle s moderním 
ergonomickým designem | speciální 
tvar sedáku pro podporu lymfatického 
a krevního oběhu | mechanismus Flex® 
s velkým balančním rozsahem do všech 
stran | nastavení výšky  sedu | kovový 
chromovaný kříž pro vysokou zátěž 
| kolečka na koberec

doporučená doba 

sezení na balančním 

mechanismu je 

3x denně 30 minut

volitelné příslušenství:
výškově stavitelná kruhová opora nohou 
| mechanismus STOP&GO® pro uzamčení 
balančního pohybu | prostorové nastavení 
područek a podloketek | výškově stavitelný 
opěrák pro přirozenou oporu bederní 
páteře | zdvih pístu jednoduše ovladatelný 
nohou – vhodný např. do stomatologických 
ordinací | měkčená kolečka nebo kluzáky 
pro tvrdé podlahy
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techno | seriesFLEX®
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Techno Flex Techno Flex XL

rozměry:

13 kg 14 kg

doporučená doba 

sezení na balančním 

mechanismu je 

3x denně 30 minut

FLEX®

komu je židle určena: 
vhodná pro aktivní jedince | ideální 
pro běžnou kancelářskou práci

vlastnosti a vybavení:
vysoce kvalitní zdravotní balanční 
židle | moderní vzhled | mechanismus 
Flex® s velkým balančním rozsahem 
do všech stran | mechanismus 
STOP&GO® pro uzamčení balančního 
pohybu | ergonomicky tvarovaný 
kovový opěrák potažený samonosnou 
prodyšnou síťovinou | nastavitelná 
výška sedu | bederní opora s možností 
výškového nastavení | nastavitelný 
podhlavník | výškové nastavení 
područek | kolečka na koberec

volitelné příslušenství:
prostorově nastavitelné podloketky 
| měkčená kolečka nebo kluzáky
pro tvrdé podlahy

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

 SEDÁK

VÝŠKOVĚ
STAVITELNÉ
PODRUČKY

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÁ 

BEDERNÍ
OPĚRKA

3D
STAVITELNÝ

PODHLAVNÍK
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X-Wing Flex V WT X-Wing Flex WT X-Wing Flex XL WT

rozměry:

54 cm63 cm

52 cm
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54 cm

52 cm

63 cm54 cm63 cm

52 cm

| seriesFLEX®x-wing
white

nosnost
130 kg

49
-5

8

12 kg 14 kg 16 kg

doporučená doba 

sezení na balančním 

mechanismu je 

3x denně 30 minut

FLEX®

komu je židle určena: 
vhodná pro aktivní jedince | židle 
v nadčasovém designu vhodná 
do reprezentativních prostor 
| ve variantě s mechanismem 
STOP&GO ideální pro zasedací 
místnosti a časově náročná jednání

vlastnosti a vybavení:
vysoce kvalitní zdravotní balanční 
židle | moderní WHITE (bílý) design 
| mechanismus Flex® s velkým 
balančním rozsahem do všech stran 
| ergonomicky tvarovaný opěrák 
s plastovým rámem potaženým 
samonosnou prodyšnou síťovinou 
| kolečka na koberec

volitelné příslušenství:
mechanismus STOP&GO® pro 
uzamčení balančního pohybu 
| designový kovový chromovaný 
kříž CONCEPT s kolečky v barvě 
chromu | měkčená kolečka nebo 
kluzáky pro tvrdé podlahy

mechanismus Flex® 

mechanismus Flex® 
se Stop&Go®

VÝŠKOVĚ
STAVITELNÉ
PODRUČKY

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

 SEDÁK

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÁ 

BEDERNÍ
OPĚRKA

VÝŠKOVĚ
STAVITELNÉ
PODRUČKY
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rozměry:

X-Wing Flex V BK X-Wing Flex BK X-Wing Flex XL + P BK

54 cm63 cm

52 cm
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X-Wing Flex XL BK

66 cm

| seriesFLEX®x-wing
black

nosnost
130 kg

45
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8

16 kg

17 kg14 kg12 kg

VÝŠKOVĚ
STAVITELNÉ
PODRUČKY

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

 SEDÁK

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÁ 

BEDERNÍ
OPĚRKA

3D
STAVITELNÝ

PODHLAVNÍK

FLEX®

komu je židle určena: 
vhodná pro aktivní jedince | židle 
v nadčasovém designu vhodná 
do reprezentativních prostor 
| ve variantě s mechanismem 
STOP&GO ideální pro zasedací 
místnosti a časově náročná jednání

vlastnosti a vybavení:
vysoce kvalitní zdravotní balanční 
židle | moderní BLACK (černý) 
design | mechanismus Flex® s velkým 
balančním rozsahem do všech stran 
| ergonomicky tvarovaný opěrák 
s plastovým rámem potaženým 
samonosnou prodyšnou síťovinou 
| kolečka na koberec

volitelné příslušenství:
mechanismus STOP&GO® pro 
uzamčení balančního pohybu 
| designový kovový chromovaný 
kříž CONCEPT s kolečky v barvě 
chromu | měkčená kolečka nebo 
kluzáky pro tvrdé podlahy

doporučená doba 

sezení na balančním 

mechanismu je 

3x denně 30 minut

mechanismus Flex® 

mechanismus Flex® 
se Stop&Go®

VÝŠKOVĚ
STAVITELNÉ
PODRUČKY
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alex | seriesBALANCE
®

rozměry:

57 cm 59 cm47 cm 52 cm
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Alex Balance Alex Balance XL17 kg

65 cm 68 cm

+ područky + područky19 kg 21 kg 23 kg

nosnost
110 kg

doporučená doba 

sezení na balančním 

mechanismu je 

3x denně 30 minut

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

 SEDÁK

ASYNCHRONNÍ
MECHANISMUS

VÝŠKOVĚ
STAVITELNÝ 

OPĚRÁK

VZDUCHOVÁ
BEDERNÍ

REGULACE

VÝŠKOVĚ
STAVITELNÉ
PODRUČKY

HLOUBKOVÝ
POSUV

SEDÁKU

komu je židle určena: 
vhodná i pro věkově starší 
uživatele | ideální pro krátkodobou 
kancelářskou práci s aktivním 
použitím balančního systému 
|  pro dlouhodobé sezení varianta 
doplněná systémem STOP&GO

vlastnosti a vybavení:
ekonomicky výhodná zdravotní 
balanční židle | klasický design 
| mechanismus Balance® s méně 
náročným rozsahem | asynchronní 
mechanismus pro nezávislé změny 
sklonu sedáku a opěráku | výškově 
stavitelný opěrák pro přirozenou 
oporu bederní páteře | kolečka 
na koberec

volitelné příslušenství:
mechanismus STOP&GO® pro 
uzamčení balančního pohybu 
| výškově nastavitelné područky 
| hloubkový posuv sedáku 
| vzduchová bederní regulace 
| měkčená kolečka nebo kluzáky
pro tvrdé podlahy | kovový 
chromovaný kříž 
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quattro | seriesBALANCE
®

55-60 cm 61 cm
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Quattro Balance

rozměry:

25 kg

nosnost
120 kg

doporučená doba 

sezení na balančním 

mechanismu je 

3x denně 30 minut

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

 SEDÁK

VÝŠKOVĚ
STAVITELNÝ

OPĚRÁK

VÝŠKOVĚ
STAVITELNÉ
PODRUČKY

HLOUBKOVÝ
POSUV

SEDÁKU

komu je židle určena: 
určena pro běžnou každodenní 
kancelářskou práci s aktivním 
používáním balančního mechanismu, 
vhodné pro všechny věkové skupiny

vlastnosti a vybavení:
vysoce kvalitní zdravotní balanční 
židle | moderní ergonomický design
| mechanismus Balance® s méně 
náročným rozsahem | mechanismus 
STOP&GO® pro uzamčení balančního 
pohybu | nastavení výšky a hloubky 
sedu pro všechny typy postav 
| synchronní mechanismus pro 
nastavení sklonu sedáku a opěráku 
s fixací v 5 pozicích | výškové nastavení 
područek | výškově stavitelný opěrák 
pro přirozenou oporu bederní 
páteře | váhově regulovatelná tuhost 
mechanismu | plastový černý kříž
| kolečka na koberec

SYNCHRONNÍ
MECHANISMUS

volitelné příslušenství:
designový kovový chromovaný kříž 
CONCEPT s kolečky v barvě chromu 
| měkčená kolečka nebo kluzáky
pro tvrdé podlahy
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techno 
medica | seriesBALANCE

®

rozměry:

50 cm 64 cm
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Techno Medica Balance 19 kg

nosnost
120 kg

doporučená doba 

sezení na balančním 

mechanismu je 

3x denně 30 minut

komu je židle určena: 
vhodná pro všechny věkové 
kategorie | určena pro designové 
interiéry, zdravotnické provozy 
a laboratoře

vlastnosti a vybavení:
vysoce kvalitní zdravotní balanční 
židle | moderní WHITE design 
| mechanismus Balance® s méně 
náročným rozsahem | mechanismus 
STOP&GO® pro uzamčení balančního 
pohybu | synchronní mechanismus 
pro nastavení sklonu sedáku 
a opěráku s fixací v 5 pozicích 
| nastavení výšky sedu pro všechny 
typy postav | výškové nastavení 
područek | váhově regulovatelná 
tuhost mechanismu | kolečka 
na koberec

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

 SEDÁK

SYNCHRONNÍ
MECHANISMUS

VÝŠKOVĚ
STAVITELNÉ
PODRUČKY

volitelné příslušenství:
designový kovový chromovaný 
kříž CONCEPT s kolečky v barvě 
chromu pro tvrdé podlahy
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reflex | seriesBALANCE
®

48-56 cm48-56 cm 65 cm65 cm
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Reflex Balance XLReflex Balance

rozměry:

26 kg 28 kg

nosnost
140 kg

doporučená doba 

sezení na balančním 

mechanismu je 

3x denně 30 minut

komu je židle určena: 
vhodná pro vyšší a těžší uživatele, 
pro všechny věkové kategorie 
| ideální pro aktivní používání 
balančního mechanismu při běžné 
každodenní kancelářské práci 
i v 24hodinových provozech

vlastnosti a vybavení:
vysoce kvalitní zdravotní balanční 
židle s maximálním komfortem sezení 
| moderní vzhled | mechanismus 
Balance® s méně náročným rozsahem 
| mechanismus STOP&GO® pro 
uzamčení balančního pohybu
| zesílený sedák s odpružením pomocí 
taštičkových pružin a paměťové pěny 
| prodyšný, výškově stavitelný síťovaný 
opěrák | čalouněná bederní opora
s možností výškového nastavení 
| nastavitelný podhlavník | synchronní 
mechanismus pro nastavení sklonu 
sedáku a opěráku s fixací v 5 pozicích 
| nastavení výšky a hloubky sedu 
pro všechny typy postav | výškové 
nastavení područek | váhově 
regulovatelná tuhost mechanismu

volitelné příslušenství:
prostorově nastavitelné podloketky

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

 SEDÁK

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

OPĚRÁK

HLOUBKOVÝ
POSUV 

SEDÁKU

3D
STAVITELNÝ

PODHLAVNÍK

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÁ 

BEDERNÍ
OPĚRKA

SYNCHRONNÍ
MECHANISMUS

VÝŠKOVĚ
STAVITELNÉ
PODRUČKY

taštičkové pružiny v sedáku
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vitalis | seriesBALANCE
®

60 cm 60 cm68 cm 68 cm
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Vitalis Balance Vitalis Balance XL

rozměry:

31 kg29 kg

nosnost
140 kg

doporučená doba 

sezení na balančním 

mechanismu je 

3x denně 30 minut

komu je židle určena: 
židle poskytuje nejvyšší komfort 
sezení | vhodná pro aktivní jedince 
| ideální pro aktivní používání 
balančního mechanismu při běžné 
každodenní kancelářské práci 
i v 24hodinových provozech 
| pro reprezentativní prostory 

vlastnosti a vybavení:
vysoce kvalitní zdravotní balanční 
židle | moderní design | speciální tvar 
sedáku pro podporu lymfatického 
a krevního oběhu | mechanismus 
Balance® s méně náročným rozsahem 
| mechanismus STOP&GO® pro 
uzamčení balančního pohybu 
| zesílený sedák s odpružením pomocí 
taštičkových pružin a paměťové pěny 
| nastavení výšky a hloubky sedu pro 
všechny typy postav | synchronní 
mechanismus pro nastavení sklonu 
sedáku a opěráku s fixací v 5 pozicích 
| nastavitelný podhlavník | výškové 
nastavení područek | váhově 
regulovatelná tuhost mechanismu 
| sedák VITALIS STANDARD

volitelné příslušenství:
speciálně tvarovaný, vzdušný sedák 
VITALIS AIRSOFT pro uživatele trpící 
hemoroidy | vzduchová bederní 
regulace | prostorově nastavitelné 
čalouněné podloketky | kolečka 
na koberec | pro reprezentativní 
prostory exkluzivní čalounění 
v perforované kvalitní kůži s logem 
Vitalis | měkčená kolečka nebo 
kluzáky pro tvrdé podlahy

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

 SEDÁK

HLOUBKOVÝ
POSUV 
SEDÁKU

VZDUCHOVÁ
BEDERNÍ 

REGULACE

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

PODHLAVNÍK

SYNCHRONNÍ
MECHANISMUS

VÝŠKOVĚ
STAVITELNÉ
PODRUČKY

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

OPĚRÁK

taštičkové pružiny 
v sedáku SEDÁK AIRSOFT 
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Ceny platné od 01. 12. 2015.
Uvedené ceny jsou v CZK s DPH 21 %.

Doprava po 
ČR zdarma.
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Ergo Flex®
nosnost 120 kg | záruka 3 roky

Balanční židle s mechanismem Flex®. 
Mechanismus Stop&Go® za příplatek.

produkt potah
kat. A

potah
kat. B

potah
kat. C

potah
kat. E

strana
v katalogu

Ergo Flex M 7 000  CZK 7 300  CZK 7 600  CZK 8 200  CZK 10-11

Ergo Flex 9 900  CZK 10 100  CZK 10 400  CZK 10 900  CZK 10-11

Ergo Flex + P 12 500 CZK 12 700 CZK 12 900 CZK 13 500 CZK 10-11

Ergo Flex® 

color

nosnost 120 kg | záruka 3 roky

Balanční židle s mechanismem Flex®. 
Mechanismus Stop&Go® za příplatek.

produkt potah
kat. A

potah
kat. B

potah
kat. C

potah
kat. E

strana
v katalogu

Ergo Flex Color M 7 900 CZK 8 200 CZK 8 500 CZK 9 100 CZK 12-13

Ergo Flex Color 10 200 CZK 10 500 CZK 10 800 CZK 11 500 CZK 12-13

Ergo Flex Color + P 13 200 CZK 13 500 CZK 13 800 CZK 14 500 CZK 12-13

Ergo Flex
Color M

Ergo Flex
Color 

Ergo Flex
Color + P 

nosnost 120 kg | záruka 3 roky

Balanční židle s mechanismem Flex®. 
Mechanismus Stop&Go® za příplatek.

produkt potah
kat. A

potah
kat. B

potah
kat. C

potah
kat. E

strana
v katalogu

Frodo Flex M 8 800  CZK 9 200  CZK 9 500  CZK 10 100  CZK 14-15

Frodo Flex 11 200  CZK 11 500  CZK 11 800  CZK 12 500  CZK 14-15

Frodo Flex + P 14 200  CZK 14 500  CZK 14 800  CZK 15 500  CZK 14-15

Frodo Flex®

Techno 
Flex®

nosnost 120 kg | záruka 3 roky

Balanční židle s mechanismem Flex®

se Stop&Go® mechanismem.

produkt potah
kat. A

potah
kat. B

potah
kat. C

potah
kat. E

strana
v katalogu

Techno Flex 14 000  CZK 14 300  CZK 14 700  CZK 16 000  CZK 16-17

Techno Flex XL 14 900  CZK 15 200  CZK 15 600  CZK 16 900  CZK 16-17

X-Wing 
WHITE Flex®

nosnost 130 kg | záruka 3 roky

Balanční židle s mechanismem Flex®. 
Mechanismus Stop&Go® za příplatek.

X-Wing 
BLACK Flex®

nosnost 130 kg | záruka 3 roky

Balanční židle s mechanismem Flex®. 
Mechanismus Stop&Go® za příplatek.

produkt potah
kat. A

potah
kat. B

potah
kat. C

potah
kat. E

strana
v katalogu

X-Wing Flex V BK 12 800  CZK 13 000  CZK 13 200  CZK 13 800  CZK 20-21

X-Wing Flex BK 12 900  CZK 13 100  CZK 13 300  CZK 13 900  CZK 20-21

X-Wing Flex XL BK 13 400  CZK 13 600  CZK 13 800  CZK 14 200  CZK 20-21

X-Wing Flex XL + P BK 14 700 CZK 14 900 CZK 15 200 CZK 15 800 CZK 20-21

produkt potah
kat. A

potah
kat. B

potah
kat. C

potah
kat. E

strana
v katalogu

X-Wing Flex V WT 12 800  CZK 13 000  CZK 13 200  CZK 13 800 CZK 18-19

X-Wing Flex WT 12 900  CZK 13 100  CZK 13 300  CZK 13 900  CZK 18-19

X-Wing Flex XL WT 13 400  CZK 13 600  CZK 13 800  CZK 14 200  CZK 18-19

X-Wing Flex WT

X-Wing Flex V 
BK

X-Wing Flex XL 
+ P BK

X-Wing Flex BK

X-Wing
Flex XL WT

X-Wing Flex V 
WT
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Techno
Medica
Balance®

nosnost 120 kg | záruka 3 roky

Balanční židle s mechanismem Balance®

se Stop&Go® mechanismem.

produkt potah
kat. A

potah
kat. B

potah
kat. C

potah
kat. E

strana
v katalogu

Techno Medica 
Balance

14 900  CZK 15 200  CZK 15 600  CZK 16 900  CZK 26-27

Quattro
Balance®

nosnost 120 kg | záruka 3 roky

Balanční židle s mechanismem Balance®

se Stop&Go® mechanismem.

produkt potah
kat. A

potah
kat. B

potah
kat. C

potah
kat. E

strana
v katalogu

Quattro Balance 15 500  CZK 16 400  CZK 16 800  CZK 18 100  CZK 24-25

Alex
Balance®

nosnost 110 kg | záruka 3 roky

Balanční židle s mechanismem Balance®.
Mechanismus Stop&Go® za příplatek.

produkt potah
kat. A

potah
kat. B

potah
kat. C

potah
kat. E

strana
v katalogu

Alex Balance 8 000  CZK 8 300  CZK 8 600  CZK 10 300  CZK 22-23

Alex Balance XL 8 800 CZK 9 100  CZK 9 500  CZK 11 200  CZK 22-23

Vitalis 
Balance®

nosnost 140 kg | záruka 3 roky

Balanční židle s mechanismem Balance®

se Stop&Go® mechanismem.

produkt potah
kat. A

potah
kat. B

potah
kat. C

potah
kat. E

strana
v katalogu

Vitalis Balance 21 900  CZK 22 800  CZK 23 300  CZK 25 900  CZK 30-31

Vitalis Balance XL 22 500  CZK 23 400  CZK 23 900  CZK 26 500  CZK 30-31

Reflex
Balance®

nosnost 140 kg | záruka 3 roky

Balanční židle s mechanismem Balance®

se Stop&Go® mechanismem.

produkt potah
kat. A

potah
kat. B

potah
kat. C

potah
kat. E

strana
v katalogu

Reflex Balance 19 300  CZK 19 900  CZK 20 300  CZK 21 800  CZK 28-29

Reflex Balance XL 19 900  CZK 20 500  CZK 20 900  CZK 22 400  CZK 28-29
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produkt      hmotnost

Reflex Balance 26

Reflex Balance XL 28

Vitalis Balance 29

Vitalis Balance XL 31

produkt      hmotnost

Alex Balance + područky 19

Alex Balance XL 23

Ergo Flex 10

Ergo Flex + P 13

Frodo Flex 10

Frodo Flex + P 13

Qauttro Balance 25

Techno Flex 13

Techno Flex XL 14

Techno Medica Balance 19

X-Wing Flex V 12

X-Wing Flex 14

X-Wing Flex XL 16

X-Wing Flex XL + P 17

produkt      hmotnost

Ergo Flex M 7

Frodo Flex M 7

+ područky

kg

kg

kg

Židle jsou dodávány 
v rozloženém stavu. Montáž 
je jednoduchá – návod 
vždy přiložen v balení.

ČALOUNĚNÉ PODLOKETKY      580 CZK

čalouněné podloketky k sérii: Vitalis Balance

očalounění plastového opěráku; k sérii 
Vitalis Balance; termín dodání 4 – 6 týdnů

PÍST OVLÁDANÝ NOHOU  5 800 CZK

nožní ovládání zdvihu židle bez pomocí 
rukou k sérii: Ergo Flex, Techno Flex

PODRUČKY LITE     900 CZK

pár plastových výškově stavitelných 
područek k sérii: Alex Balance

          
          

KNP         220 CZK

kolečka plastová, dotykové plochy 
měkčený termoplast vhodné na tvrdé 
podlahy (ke všem modelům)

KLUZÁK          v ceně

plastové kluzáky na veškeré 
povrchy (ke všem modelům)

BEDERNÍ REGULACE      920 CZK

vzduchový bederní polštář k sérii: 
Alex Balance, Vitalis Balance

3D PODLOKETKY  980 CZK

výškově a stranově stavitelné s 3D podloketkami; 
k sérii: Techno Flex, Reflex Balance, Vitalis 
Balance, Alex Balance; cena za pár 980,–

POSUV SEDÁKU      880 CZK

hloubkový posuv sedáku k sérii: Alex Balance

STOP&GO – FLEX®  3 200 CZK

aretace balančního pohybu mechanismu 
k sérii: Ergo Flex, X-Wing, Frodo Flex

KRUH      800 CZK

chromovaná  stavitelná opora nohou k sérii: 
Techno Flex, Ergo Flex, Alex Balance

STOP&GO – BALANCE®  3 800 CZK

aretace balančního pohybu mechanismu 
k sérii: Alex Balance

PÍST TELESKOPICKÝ STABILUS    1 700 CZK

rozsah pístu 600 – 780 mm; určeno pro 
výškově stavitelné stoly; k sérii: Ergo Flex, 
Frodo Flex; termín dodání 4 – 6 týdnů

VYŠITÍ LOGA  3 800 CZK

vyšití loga na zakázku dle požadavků zákazníka
termín dodání 4 – 6 týdnů

kůže: 4 900 CZK

látka/EKO kůže: 3 900 CZKČALOUNĚNÁ ZÁDA VITALIS

KŘÍŽ ALPHA CR    

kovový chromovaný kříž
ALPHA CR 500 (průměr 500 mm) k sérii 
Ergo Flex, Frodo Flex; ALPHA CR 640
(průměr 640 mm) k sérii Alex Balance

500 mm: 550 CZK

640 mm: 580 CZK

KŘÍŽ CONCEPT CR + KOLEČKA CONCEPT CR     1 900 CZK

průměr kříže 655 mm; k sérii: X-Wing 
Flex WT/BK, Techno Medica, Quattro 

PÍSTY    

píst SV zdvih 580-720 mm/píst V zdvih 
650-840 mm; k sérii: Ergo Flex, Ergo 
Flex color, Frodo Flex

SEDÁK VITALIS AIRSOFT  900 CZK

Speciální tvar sedáku pro uživatele trpící hemoroidy. 
Speciální tvar sedáku zajišťuje vzdušnost při sezení. 

580-720 mm: 200 CZK

650-840 mm: 400 CZK

produkt
          

          cena
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volitelné 
potahy

60051

TEXTILNÍ POTAH

Složení: 92 % vlna, 8 % polyamid

Oděruvzdornost: 200 000 cyklů

A

Breeze

Bombay 14

Bombay 38

Bombay 79

Bombay 36

Bombay 57

Bombay 73

Bombay 02

Bombay 37

Bombay 33

TEXTILNÍ POTAH

Složení: 100 % polyester

Váha: 350 g/m²

Oděruvzdornost: 100 000 cyklů 

Bombay

B 

Kaiman 301

Kaiman 01

Kaiman 845 Kaiman 429 Kaiman 780

Kaiman 372 Kaiman 143

Kaiman 120 Kaiman 710

UMĚLÁ KŮŽE 

Složení: 100 % polyuretan 

Váha: 610 g/m²

Oděruvzdornost: 100 000 cyklů

B

Kaiman

Zátěžový potah 
pro 24 hodinové 
sezení.

nejžádanější

Fuji 800

Fuji 293

Fuji 326 Fuji 652 Fuji 815

Fuji 634 Fuji 764

Fuji 684 Fuji 110

C

Fuji 

TEXTILNÍ POTAH

Složení: 100 % polyvinylchlorid (povrch) 

65 % polyester, 35 % bavlna (podklad)

Váha: 900 g/bm

Oděruvzdornost: 55 000 cyklů

Prince 179

Prince 154

Prince 170 Prince 163 Prince 168

Prince 165 Prince 174

Prince 161 Prince 183

E
Prince

KŮŽE

Složení: 100 % hovězina

Tloušťka: 0,9 – 1,0 mm

E

Vitalis

KŮŽE

Složení: 100 % hovězina

Tlouštka: 0,9 – 1,0 mm

Kombinace hladké a perforované 

kůže pouze k sérii Vitalis. 

Logo Vitalis na podhlavníku pouze 

v kůži kategorie E. 

Vitalis 171 Vitalis 163

Vitalis 174 Vitalis 168Vitalis 165

Vitalis 179

Vzorník barev je pouze 

informativní. Barevné 

vyobrazení potahů se může 

lišit od ilustrační fotografie.
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S projektem Zdravotní židle 
se zajistitelným mechanismem 
jsme v roce 2013 obsadili 
5. místo v celorepublikové 
soutěži Česká inovace.

Balanční mechanismus 
byl vytvořen ve spolupráci 
se Západočeskou 
univerzitou v Plzni.

Vytvořeno za spoluúčasti:

mezinárodní veletrh
FOR OFFICE 2015

Vitalis Balance získal 
nejvyšší ocenění:
      GRAND PRIX
      JARNÍ FAVORIT 
      VELETRHŮ

český 
patent

Výrobky jsou Patentově 
chráněné a mají Ochranné 
známky.

3. místo pro Západočeský kraj
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Peška židle a křesla, s.r.o.
Zelinářská 5, Plzeň – ROUDNÁ
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 259 632
Fax.: +420 377 539 248
IČO: 26345731
DIČ: CZ26345731

peska@peska.cz
www.peska.cz


