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Jsme ryze českým výrobcem 
sedacího nábytku s tradicí již 
od roku 1995. Specializujeme se 
na vývoj moderních a kvalitních 
zdravotních židlí a křesel, jejichž 
výroba probíhá v našem vlastním 
areálu v Plzni-Bukovci. Všechny 
výrobky značky PEŠKA si můžete 
pohodlně vybrat a osobně 
vyzkoušet ve firemní vzorkové 
prodejně v Plzni na ROUDNÉ. 
Naše produkty dodáváme i do sítě 
certifikovaných prodejců, jejichž 
seznam najdete na www.peska.cz. 
Používáním našich židlí a křesel 
podpoříte svůj zdravý životní styl. 
Jako bonus pak od nás získáte 
záruku vysoké kvality, jistotu 
dlouhé životnosti a perfektního 
zákaznického servisu. 

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

Petr Peška 
majitel společnosti 

KDO JSME
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MANAŽERSKÁ

KŘESLA

Položte si zásadní 
otázku: Kolik času 
denně strávíte 
v křesle či židli? 

Díky současnému životnímu 
stylu je to velká část dne 
a je jedno, zda je to ve Vašem 
automobilu nebo u počítače, 
v každém případě špatné sezení 
na nekvalitním výrobku s sebou 
přináší velká zdravotní rizika.

Záruka kvality potvrzena 
zkušenostmi našich čalouníků

Naše křesla vznikají pod rukama 
těch nejlepších čalouníků, kteří 
v naší společnosti pracují již 20let. 
Jedná se o zkušené řemeslníky, kteří 
za každý výrobek ručí svým vlastním 
jménem. Každé křeslo je vyrobeno 
na základě přání zákazníka a celý 
proces je pečlivě sledován mistrem 
výroby. Výroba je zakončena 
výstupní kontrolou a záruka kvality 
pak potvrzena jménem a podpisem 
řemeslníka, který křeslo vyrobil. 

Jak sladit design křesla a interiéru

Dalším důležitým faktorem při volbě 
křesla je, aby křeslo dokonale 
ladilo do interiéru, ve kterém bude 
umístěno. Nabízíme Vám proto 
širokou paletu potahových materiálů, 
jako jsou například voděodolné 
textilie s nanotexovou technologií 
nebo perforované kůže nejvyšší 
kvality. Zákazník má také možnost 
individuální volby moření dřeva 
či vyšití vlastního loga. 

Kolik času strávíte 
bez pohybu? 
Až 80 % dne!

Volba křesla

Jak si vybrat to správné křeslo? 
Nechte si určitě poradit od našich 
odborníků.  Každý uživatel by si 
měl vybrat křeslo na míru přesně 
podle svých tělesných proporcí. 
Jelikož jsme přímo výrobci, jsme 
schopni zákazníkovi naprosto 
vyhovět ve všech jeho specifických 
požadavcích. 

Inspirace automobilovým 
průmyslem

My jsme se nechali inspirovat 
automobilovým průmyslem, 
který je, dle našeho názoru, 
v problematice ergonomie 
sezení nejdále. U našich 
prémiových výrobků proto 
používáme stejnou inovativní 
technologii a výrobní postupy. 
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Mechanismus

Mechanismus umožňující náklon 
křesla nese označení H2. Jde 
o mechanismus s možností váhové 
regulace a blokace v 5ti pozicích. 
Odjištění mechanismu se aktivuje 
pákou a tlakem těla uživatele 
(tzv. antischock systém). Otočný 
bod mechanismu je předsazen 
vpřed, aby nedocházelo k možnému 
nepříjemnému zvednutí nohou 
při pohybu vzad. Povrchová úprava 
mechanismu je v provedení 
broušeného nerezu nebo černého 
kovu. Ovládací prvky jsou pak 
v černém plastu.

Kolečka a kluzáky

Máte možnost výběru z koleček 
vhodných pro různé povrchy, jako 
jsou koberec, parkety, vinyl atd. 
Kolečka mohou být vybaveny 
automatickou brzdou, funkční jak 
při sezení, tak i při nezatíženém 
stavu. Kluzáky pak zcela zamezují 
pohybu křesla.

Opěrka hlavy

Pro opěru hlavy se u křesel 
používají jak pevné, tak stavitelné 
a snímatelné podhlavníky, ty pak 
slouží k opoře zátylku.

Základem křesla je jeho kvalitní 
korpus. Používáme proto buď 
celokovovou svařenou konstrukci 
zalitou latexovou pěnou, nebo 
ohýbanou bukovou překližku, 
kterou dodatečně vyztužujeme 
ocelovým profilem. Výplně křesel 
představují přesně skládané 
materiály s různými důležitými 
vlastnostmi.

Provedení křížů

Provedení křížů je v kovu s krytkami 
z bukového dřeva, které dokonale 
korespondují s područkami 
z bukového dřeva. Moření je 
provedeno dle volby zákazníka. 
Další možností je volba leštěného
hliníkového kříže a područek. 

Potahové materiály 

Potahové materiály jsou rozděleny 
do kategorií A, B, C, E. Dle potřeby 
uživatele lze volit potahy textilní, 
z umělé kůže či pravé kůže 1. jakosti. 
Ať už si vyberete potah nehořlavý, 
voděodolný, omyvatelný, perforovaný 
nebo si přejete dodat vlastní potah, 
vždy Vám zaručíme precizní ušití křesla.

Ekonomickou verzí jsou plastový 
kříž a plastové kovem vyztužené 
područky. Konferenční podnože ladí 
s provedením manažerského křesla. 

vlastnosti 
křesel
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Praga P Praga PD Praga MD Praga VD

záruka 
5 let

Berlin VCR Olympus P PLUS
24 H

Pantheon P 150 Pantheon DE LUXE

Glory PCR Glory VCR Glory PD Glory VD

Aurelia MCR Aurelia VCR Berlin PCR Berlin MCR

Aurelia PD Aurelia MD Aurelia VD Aurelia PCR

Praga PCR Praga MCR Praga VCR Aurelia M
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nosnost
130 kgpraga | series

rozměry:

Praga VNPraga M

62 cm72 cm
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-5

6
 c

m

45
 c
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0

4 
cm

62 cm72 cm
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13 kg16 kgPraga P
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 c

m

11
6

-1
2

7 
cm

62 cm72 cm

18 kg

HOUPACÍ
MECHANISMUS 

H2

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

SEDÁK

popis: 
top manažerské křeslo nejvyšší kvality 
| základem je nadstandardní celokovová 
svařená konstrukce zalitá latexovou 
pěnou | konstrukce zajišťuje v současné 
době nejvyšší odolnost a je určena 
pro extrémní namáhání pro křesla na 
provoz 24/7 s nosností 130 kg | houpací 
mechanismus typu H2 s váhovou 
regulací a blokací v 5ti pozicích | plynový 
píst slouží k nastavení výšky sedu 
| kříž nylon černý | područky jsou černé 
plastové | podnož konferenční verze 
z černě lakované oceli | záruka 5 let

vlastnosti:
houpací mechanismus | váhová regulace 
| blokace v 5ti pozicích | odjištění 
mechanismu se aktivuje pákou a tlakem 
těla uživatele (antischock systém) | při 
náklonu vzad se nezvedají nohy, jelikož 
je otočný bod předsazen vpřed

volitelné příslušenství:
snímatelný podhlavník | kolečka na 
tvrdé podlahy | kluzáky | možnost 
vyšití loga dle vlastního návrhu 
(název firmy, apod.)

kolečko na koberec

kolečko na tvrdé podlahy

kluzák

modely v sérii:
Praga P – křeslo s vysokým 
opěrákem | Praga M – křeslo 
s nižším opěrákem | Praga VN 
– konferenční křeslo

záruka 
5 let

opěrka hlavy
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rozměry:

nosnost
150 kgpraga D | series

Praga VDPraga MD

62 cm72 cm

45
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0
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cm

62 cm72 cm
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13 kg16 kgPraga PD
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2

7 
cm

62 cm72 cm

18 kg

popis: 
top manažerské křeslo nejvyšší kvality 
| základem je nadstandardní celokovová 
svařená konstrukce zalitá latexovou 
pěnou | konstrukce zajišťuje v současné 
době nejvyšší odolnost a je určena 
pro extrémní namáhání pro křesla na 
provoz 24/7 s nosností 150 kg | houpací 
mechanismus typu H2 s váhovou 
regulací a blokací v 5ti pozicích | plynový 
píst slouží k nastavení výšky sedu | kříž 
kovový s krytkami z bukového dřeva 
| područky z bukového dřeva | podnož 
konferenční verze z bukového dřeva 
| moření a lakování dle vzorníku | za 
příplatek možnost moření dle vlastního 
vzorku | záruka 5 let

vlastnosti:
houpací mechanismus | váhová regulace 
| blokace v 5ti pozicích | odjištění 
mechanismu se aktivuje pákou a tlakem 
těla uživatele (antischock systém) | při 
náklonu vzad se nezvedají nohy, jelikož 
je otočný bod předsazen vpřed

volitelné příslušenství:
snímatelný podhlavník | kolečka 

HOUPACÍ
MECHANISMUS 

H2

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

SEDÁK

na tvrdé podlahy | kluzáky 
| možnost vyšití loga dle 
vlastního návrhu (název firmy, 
apod.) | možnost moření dle 
vlastního vzoru 

modely v sérii:
Praga PD – křeslo s vysokým 
opěrákem | Praga MD – křeslo 
s nižším opěrákem | Praga VD 
– konferenční křeslo

záruka 
5 let

kolečko na koberec

kolečko na tvrdé podlahy

kluzák

opěrka hlavy



14 15www.peska.cz

rozměry:

nosnost
150 kgpraga CR | series

Praga VCRPraga MCR

62 cm72 cm
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13 kg16 kgPraga PCR
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62 cm72 cm

18 kg
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popis: 
top manažerské křeslo nejvyšší kvality 
| základem je nadstandardní celokovová 
svařená konstrukce zalitá latexovou 
pěnou | konstrukce zajišťuje v současné 
době nejvyšší odolnost a je určena 
pro extrémní namáhání pro křesla na 
provoz 24/7 s nosností 150 kg | houpací 
mechanismus typu H2 s váhovou 
regulací a blokací v 5ti pozicích | plynový 
píst slouží k nastavení výšky sedu | kříž 
hliníkový leštěný kombinovaný černým 
lakováním | područky z leštěného hliníku 
vykládané čalouněním ve stejném 
materiálu jako korpus křesla | podnož 
konferenční verze z chromované oceli 
| záruka 5 let 

vlastnosti:
houpací mechanismus | váhová regulace 
| blokace v 5ti pozicích | odjištění 
mechanismu se aktivuje pákou a tlakem 
těla uživatele (antischock systém) | při 
náklonu vzad se nezvedají nohy, jelikož 
je otočný bod předsazen vpřed

volitelné příslušenství:
snímatelný podhlavník | kolečka

na tvrdé podlahy | kluzáky 
| možnost vyšití loga dle 
vlastního návrhu (název firmy, 
apod.) | designová mechanika 
s chromovaným povrchem 

modely v sérii:
Praga PCR – křeslo s vysokým 
opěrákem | Praga MCR – křeslo 
s nižším opěrákem | Praga VCR 
– konferenční křesloHOUPACÍ

MECHANISMUS 
H2

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

SEDÁK

záruka 
5 let

kolečko na koberec

kolečko na tvrdé podlahy

kluzák

opěrka hlavy
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aurelia| series

rozměry:

nosnost
130 kg

Aurelia VNAurelia M

62 cm72 cm
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modely v sérii:
Aurelia P – křeslo s vysokým 
opěrákem | Aurelia M – křeslo 
s nižším opěrákem | Aurelia VN 
– konferenční křeslo

HOUPACÍ
MECHANISMUS 

H2

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

SEDÁK

popis: 
top manažerské křeslo nejvyšší kvality 
| základem je nadstandardní celokovová 
svařená konstrukce zalitá latexovou 
pěnou | konstrukce zajišťuje v současné 
době nejvyšší odolnost a je určena 
pro extrémní namáhání  pro křesla na 
provoz 24/7 s nosností 130 kg | houpací 
mechanismus typu H2 s váhovou 
regulací a blokací v 5ti pozicích | plynový 
píst slouží k nastavení výšky sedu 
| kříž nylon černý | područky jsou černé 
plastové | podnož konferenční verze je 
z černě lakované oceli | záruka 5 let 

vlastnosti:
houpací mechanismus | váhová regulace 
| blokace v 5ti pozicích | odjištění 
mechanismu se aktivuje pákou a tlakem 
těla uživatele (antischock systém) | při 
náklonu vzad se nezvedají nohy, jelikož 
je otočný bod předsazen vpřed

volitelné příslušenství:
snímatelný podhlavník | kolečka na 
tvrdé podlahy | kluzáky | možnost 
vyšití loga dle vlastního návrhu 
(název firmy, apod.) 

záruka 
5 let

kolečko na koberec

kolečko na tvrdé podlahy

kluzák

opěrka hlavy
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rozměry:

aurelia D | series nosnost
150 kg

62 cm72 cm

45
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Aurelia VDAurelia MD 13 kg16 kg

11
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7 
cm

62 cm72 cm

Aurelia PD 18 kg

45
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m

HOUPACÍ
MECHANISMUS 

H2

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

SEDÁK

popis: 
top manažerské křeslo nejvyšší kvality 
| základem je nadstandardní celokovová 
svařená konstrukce zalitá latexovou 
pěnou | konstrukce zajišťuje v současné 
době nejvyšší odolnost a je určena 
pro extrémní namáhání pro křesla na 
provoz 24/7 s nosností 150 kg | houpací 
mechanismus typu H2 s váhovou 
regulací a blokací v 5ti pozicích | plynový 
píst slouží k nastavení výšky sedu | kříž 
kovový s krytkami z bukového dřeva 
| područky z bukového dřeva | podnož 
konferenční verze z bukového dřeva 
| moření a lakování dle vzorníku | za 
příplatek možnost moření dle vlastního 
vzorku | záruka 5 let 

vlastnosti:
houpací mechanismus | váhová regulace 
| blokace v 5ti pozicích | odjištění 
mechanismu se aktivuje pákou a tlakem 
těla uživatele (antischock systém) | při 
náklonu vzad se nezvedají nohy, jelikož 
je otočný bod předsazen vpřed

volitelné příslušenství:
snímatelný podhlavník | kolečka

na tvrdé podlahy | kluzáky 
| možnost vyšití loga dle 
vlastního návrhu (název firmy, 
apod.) | možnost moření dle 
vlastního vzoru 

modely v sérii:
Aurelia PD – křeslo s vysokým 
opěrákem | Aurelia MD – křeslo 
s nižším opěrákem | Aurelia VD 
– konferenční křeslo

záruka 
5 let

kolečko na koberec

kolečko na tvrdé podlahy

kluzák

opěrka hlavy
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rozměry:

aurelia CR | series nosnost
150 kg

62 cm72 cm

45
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m 9
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Aurelia VCRAurelia MCR 13 kg16 kg
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62 cm72 cm

Aurelia PCR 18 kg
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 na tvrdé podlahy | kluzáky 
| možnost vyšití loga dle 
vlastního návrhu (název firmy, 
apod.) | designová mechanika 
s chromovaným povrchem 

modely v sérii:
Aurelia PCR – křeslo s vysokým 
opěrákem | Aurelia MCR – křeslo 
s nižším opěrákem | Aurelia VCR 
– konferenční křesloHOUPACÍ

MECHANISMUS 
H2

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

SEDÁK

popis: 
top manažerské křeslo nejvyšší kvality 
| základem je nadstandardní celokovová 
svařená konstrukce zalitá latexovou 
pěnou | konstrukce zajišťuje v současné 
době nejvyšší odolnost a je určena 
pro extrémní namáhání pro křesla na 
provoz 24/7 s nosností 150 kg | houpací 
mechanismus typu H2 s váhovou 
regulací a blokací v 5ti pozicích | plynový 
píst slouží k nastavení výšky sedu | kříž 
hliníkový leštěný kombinovaný černým 
lakováním | područky z leštěného hliníku 
vykládané čalouněním ve stejném 
materiálu jako korpus křesla | podnož 
konferenční verze z chromované oceli 
| záruka 5 let 

vlastnosti:
houpací mechanismus | váhová regulace 
| blokace v 5ti pozicích | odjištění 
mechanismu se aktivuje pákou a tlakem 
těla uživatele (antischock systém) | při 
náklonu vzad se nezvedají nohy, jelikož 
je otočný bod předsazen vpřed

volitelné příslušenství:
snímatelný podhlavník | kolečka

záruka 
5 let

kolečko na koberec

kolečko na tvrdé podlahy

kluzák

opěrka hlavy
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rozměry:

berlin CR | series nosnost
150 kg

Berlin VCRBerlin MCR

62 cm72 cm
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17,5 kg19 kgBerlin PCR
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chromované kolečko 
na koberec

popis:
top manažerské křeslo v moderním 
štíhlém designu | korpus z ohýbané 
bukové překližky | výplň studená pěna 
| houpací mechanismus typu H2 
s váhovou regulací a blokací v 5ti 
pozicích | nosnost 150 kg | plynový píst  
slouží k nastavení výšky sedu | kříž 
hliníkový leštěný kombinovaný černým 
lakováním | područky z chromované 
oceli vykládané čalouněním ve stejném 
materiálu jako korpus křesla | podnož 
konferenční verze je z chromované 
oceli | záruka 5 let

vlastnosti:
houpací mechanismus s chromovaným 
povrchem | váhová regulace | blokace 
v 5ti pozicích | odjištění mechanismu se 
aktivuje pákou a tlakem těla uživatele 
(antischock systém) | při náklonu vzad 
se nezvedají nohy, jelikož je otočný bod 
předsazen vpřed

volitelné příslušenství:
kolečka na tvrdé podlahy | kluzáky 
| možnost vyšití loga dle vlastního 
návrhu (název firmy, apod.)

modely v sérii:
Berlin PCR – křeslo s vysokým 
opěrákem | Berlin MCR – křeslo 
s nižším opěrákem | Berlin VCR 
– konferenční křeslo

HOUPACÍ
MECHANISMUS 

H2

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

SEDÁK

záruka 
5 let

kolečko na tvrdé 
podlahy

kluzák
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rozměry:

olympus P PLUS | series nosnost
150 kg

50 cm 62 cm

45
-5

5
 c

m

12
1-

13
1 

cm

Olympus P PLUS 18 kg

popis: 
manažerské křeslo | korpus z ohýbané 
bukové překližky | výplň studená pěna 
| houpací mechanismus typu H2 
s váhovou regulací a blokací v 5ti 
pozicích | plynový píst slouží k nastavení 
výšky sedu | kříž nylon černý | područky 
kovové obalené polyeratem | nosnost 
150 kg | záruka 5 let

vlastnosti:
houpací mechanismus | váhová regulace 
| blokace v 5ti pozicích | odjištění 
mechanismu se aktivuje pákou a tlakem 
těla uživatele (antischock systém) | při 
náklonu vzad se nezvedají nohy, jelikož 
je otočný bod předsazen vpřed

volitelné příslušenství:
kolečka na tvrdé podlahy | kluzáky 
| možnost vyšití loga dle vlastního 
návrhu (název firmy, apod.)

modely v sérii:
Olympus Plus – křeslo s vysokým 
opěrákem

HOUPACÍ
MECHANISMUS 

H2

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

SEDÁK

záruka 
5 let

24 H  

kolečko na koberec

kolečko na tvrdé podlahy

kluzák

vyšití loga na zakázku dle 
požadavků zákazníka
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rozměry:

pantheon | series nosnost
150 kg

Pantheon P 150Pantheon De Luxe VS

69 cm65 cm

47
-5

5
 c

m

5
2-

6
2 

cm12
5

-1
33

 c
m

63 cm70 cm

13
6

-1
46

 c
m

22 kg24 kgPantheon De Luxe

47
-5

5
 c

m

12
5

-1
33

 c
m

63 cm70 cm

24 kg

volitelné příslušenství:
kolečka na tvrdé podlahy | kluzáky 
| chromová kolečka | možnost vyšití 
loga dle vlastního návrhu (název 
firmy, apod.) | vzduchová bederní 
regulace 

modely v sérii:
Pantheon P 150 – křeslo s vysokým 
opěrákem | Pantheon De Luxe 
– křeslo s vysokým opěrákem 
| Pantheon De Luxe VS – křeslo 
s vysokým opěrákem, stavitelné 
područky

taštičkové pružiny vzduchová bederní 
regulace

VÝŠKOVĚ
STAVITELNÉ
PODRUČKY

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

PODHLAVNÍK

HOUPACÍ
MECHANISMUS 

H2

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

SEDÁK

popis: 
top manažerské křeslo nejvyšší kvality 
| korpus z ohýbané bukové překližky 
zpevněný ocelovým profilem | výplň 
křesla je kombinace ocelových pružin 
a PUR pěn | houpací mechanismus 
typu H2 s váhovou regulací a blokací 
v 5ti pozicích | chromovaný povrch 
mechaniky je u verze De Lux | výškově 
nastavitelná opora hlavy | plynový píst 
slouží k nastavení výšky sedu | kříž 
hliníkový leštěný kombinovaný černým 
lakováním | područky z leštěného hliníku 
vykládané čalouněním ve stejném 
materiálu jako korpus křesla u verze 
De Lux | kovové chromované výškově 
stavitelné s plastovou podloketkou 
u standardní verze | nosnost 150 kg 
| záruka 5 let 

vlastnosti:
houpací mechanismus | váhová regulace 
| blokace v 5ti pozicích | odjištění 
mechanismu se aktivuje pákou a tlakem 
těla uživatele (antischock systém) | při 
náklonu vzad se nezvedají nohy, jelikož 
je otočný bod předsazen vpřed

záruka 
5 let
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rozměry:

glory CR | series nosnost
150 kg

Glory VCR 13,5 kg

48
 c

m 9
4 

cm

64 cm65 cm

Glory PCR 22,5 kg

46
-6

4 
cm 12

3
-1

31
 c

m

61 cm73 cm

taštičkové pružiny v sedáku

HOUPACÍ
MECHANISMUS 

H2

popis: 
top manažerské křeslo nejvyšší kvality 
| korpus z ohýbané bukové překližky 
zpevněný ocelovým profilem | výplň 
křesla je kombinace ocelových pružin 
a PUR pěn | houpací mechanismus typu 
H2 s chromovaným povrchem, váhovou 
regulací a blokací v 5ti pozicích | plynový 
píst slouží k nastavení výšky sedu | kříž 
hliníkový leštěný kombinovaný černým 
lakováním | područky z leštěného hliníku 
vykládané čalouněním ve stejném 
materiálu jako korpus křesla | podnož 
konferenční verze z chromované oceli 
| nosnost 150 kg | záruka 5 let 

vlastnosti:
houpací mechanismus s chromovaným 
povrchem | váhová regulace | blokace 
v 5ti pozicích | odjištění mechanismu se 
aktivuje pákou a tlakem těla uživatele 
(antischock systém) | při náklonu vzad 
se nezvedají nohy, jelikož je otočný bod 
předsazen vpřed

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

SEDÁK

záruka 
5 let

volitelné příslušenství:
kolečka na tvrdé podlahy | kluzáky 
| možnost vyšití loga dle vlastního 
návrhu (název firmy, apod.) | možnost 
moření dle vlastního vzoru

modely v sérii:
Glory PCR – křeslo s vysokým 
opěrákem | Glory VCR
– konferenční křeslo
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rozměry:

glory D | series nosnost
150 kg

Glory VD 13,5 kg

48
 c

m 9
4 

cm

60 cm65 cm

Glory PD 22,5 kg

5
0

-6
0

 c
m

13
1-

14
1 

cm

61 cm73 cm

taštičkové pružiny v sedáku

HOUPACÍ
MECHANISMUS 

H2

popis: 
top manažerské křeslo nejvyšší 
kvality | korpus z ohýbané bukové 
překližky zpevněný ocelovým profilem 
| výplň křesla je kombinace ocelových 
pružin a různých PUR pěn | houpací 
mechanismus typu H2 s váhovou 
regulací a blokací v 5ti pozicích 
| plynový píst slouží k nastavení 
výšky sedu | kříž je kovový a krytky 
jsou z bukového dřeva | područky 
jsou z bukového dřeva | podnož 
konferenční verze je z bukového 
dřeva | moření a lakování lze volit 
| nosnost 150 kg | záruka 5 let 

vlastnosti:
houpací mechanismus | váhová 
regulace | blokace v 5ti pozicích 
| odjištění mechanismu se aktivuje 
pákou a tlakem těla uživatele 
(antischock systém) | při náklonu 
vzad se nezvedají nohy, jelikož je 
otočný bod předsazen vpřed

volitelné příslušenství:
kolečka na tvrdé podlahy | kluzáky 
| možnost vyšití loga dle vlastního 
návrhu (název firmy, apod.) | možnost 
moření dle vlastního vzoru 

modely v sérii:
Glory PD – křeslo s vysokým 
opěrákem | Glory VD 
– konferenční křeslo

VÝŠKOVĚ 
STAVITELNÝ

SEDÁK

záruka 
5 let
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Ceny platné od 01. 10. 2016.
maloobchodní ceny v Kč s DPH

Doprava po 
ČR zdarma.

MANAŽERSKÁ

KŘESLA 2017
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PRAGA

produkt nosnost A B C E

Praga P 130 kg 9 599  CZK 9 899  CZK 9 999  CZK 11 799 CZK

Praga M 130 kg 9 399  CZK 9 699  CZK 9 799  CZK 11 599 CZK

Praga VN 130 kg 8 999 CZK 9 199 CZK 9 299 CZK 11 099 CZK

produkt nosnost A B C E

Praga PD 150 kg 13 899 CZK 14 099 CZK 14 199 CZK 16 199 CZK

Praga MD 150 kg 13 399 CZK 13 699 CZK 13 899 CZK 15 799 CZK

Praga VD 150 kg 9 099 CZK 9 399 CZK 9 699 CZK 11 099 CZK

Praga PD Praga MD Praga VD

produkt nosnost A B C E

Praga PCR 150 kg 12 399 CZK 12 599 CZK 12 799 CZK 14 699 CZK

Praga MCR 150 kg 12 099 CZK 12 299 CZK 12 399 CZK 14 199 CZK

Praga VCR 150 kg 12 599 CZK 12 799 CZK 12 999 CZK 14 699 CZK

Praga P Praga M Praga VN 

Praga PCR Praga MCR Praga VCR

PRAGA D

PRAGA CR

AURELIA

produkt nosnost A B C E

Aurelia P 130 kg 11 899 CZK 12 199 CZK 12 499 CZK 14 399 CZK

Aurelia M 130 kg 11 699 CZK 11 999 CZK 12 299 CZK 14 199 CZK

Aurelia VN 130 kg 11 799 CZK 12 099 CZK 12 299 CZK 14 299 CZK

produkt nosnost A B C E

Aurelia PD 150 kg 15 099 CZK 15 399 CZK 15 499 CZK 17 399 CZK

Aurelia MD 150 kg 14 699 CZK 14 999 CZK 15 099 CZK 16 999 CZK

Aurelia VD 150 kg 12 099 CZK 12 299 CZK 12 599 CZK 14 399 CZK

Aurelia PD Aurelia MD Aurelia VD

produkt nosnost A B C E

Aurelia PCR 150 kg 13 399 CZK 13 699 CZK 14 099 CZK 15 999 CZK

Aurelia MCR 150 kg 13 099 CZK 13 399 CZK 13 799 CZK 15 699 CZK

Aurelia VCR 150 kg 14 399 CZK 14 699 CZK 14 999 CZK 17 099 CZK

Aurelia PCR Aurelia MCR Aurelia VCR

Aurelia P Aurelia M Aurelia VN

AURELIA D

AURELIA CR
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PANTHEON

OLYMPUS

produkt nosnost A B C E

Olympus P PLUS 24 H 150 kg 9 899 CZK 10 299 CZK 10 599 CZK 12 299 CZK

BERLIN

produkt nosnost A B C E

Berlin PCR 150 kg 15 099 CZK 15 399 CZK 15 799 CZK 17 399 CZK

Berlin MCR 150 kg 14 099 CZK 15 299 CZK 14 499 CZK 16 399 CZK

Berlin VCR 150 kg 14 899 CZK 14 099 CZK 14 199 CZK 16 099 CZK

produkt nosnost A B C E

Pantheon P 150 150 kg 17 399 CZK 17 599 CZK 17 899 CZK 20 899 CZK

Pantheon DE LUXE VS 150 kg 21 699 CZK 21 899 CZK 21 999 CZK 24 999 CZK

Pantheon DE LUXE 150 kg 25 699 CZK 25 999 CZK 26 199 CZK 29 399 CZK

Berlin PCR Berlin MCR Berlin VCR

Pantheon 
DE LUXE  

Pantheon 
DE LUXE VS 

Pantheon 
P 150

Olympus P PLUS 24 H

produkt nosnost A B C E

Glory PD 150 kg 23 999  CZK 24 599  CZK 25 399  CZK 30 499 CZK

Glory VD 150 kg 19 399  CZK 19 599  CZK 19 999  CZK 23 299 CZK

GLORY CR

produkt nosnost A B C E

Glory PCR 150 kg 23 999 CZK 24 599  CZK 25 399  CZK 30 999  CZK

Glory VCR 150 kg 20 499  CZK 20 899  CZK 21 099  CZK 24 299  CZK

Glory PCR Glory VCR

Glory PD Glory VD

GLORY D

UPOZORNĚNÍ:

Obrázky v katalogu jsou pouze 

ilustrativní. Některé vyobrazené 

fotografie obsahují příplatkové 

volitelné příslušenství. Základní  

vlastnosti křesel jsou vždy 

popsány v produktovém listu.
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produkt      hmotnost

Praga P 18

Praga M 16

Praga VN 13

Praga PD 18

Praga MD 16

Praga VD 13

Praga PCR 18

Praga MCR 16

Praga VCR 13

Aurelia P 18

Aurelia M 16

Aurelia V 13

Aurelia PD 18

Aurelia MD 16

Aurelia VD 13

Aurelia PCR 18

Aurelia MCR 16

Aurelia VCR 13

Berlin PCR 20

Berlin MCR 19

Berlin VCR 17,5

Olympus P PLUS 18

Pantheon De Luxe 24

Pantheon De Luxe VS 24

Pantheon P 150 22

Glory PCR 22,5

Glory VCR 13,5

Glory PD 22,5

Glory VD 13,5

kg

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

kartonová krabice

+ vyztužovací paleta

pro bezpečnou přepravu

vyšití loga na zakázku dle požadavků zákazníka       3 800 CZK

(termín dodání 4 – 6 týdnů)

          
          

mechanismus H2 CR 2000 CZK

kolečka na tvrdé podlahy KNP
 220 CZK 
sada 5 ks

moření dle vzoru        1 200 CZK

(sada – kříž, područky)

opěrka hlavy Praga/Aurelia   

kluzáky
     v ceně 
sada 5 ks 

kolečka CR   
 650 CZK 
sada 5 ks

cena/ 
příplatek A

  cena/
  příplatek B

   cena/
   příplatek C

     cena/
     příplatek E

1 099 CZK   1 199 CZK    1 299 CZK     1 599 CZK

produkt        cena/příplatek z

A   B C E

potah
kategorie A

  potah
kategorie B

potah
kategorie C

potah
kategorie E

index
použitých 
symbolů

kolečka bržděná   
 550 CZK 
sada 5 ks

          
          

vzduchová bederní regulace Pantheon      920 CZK
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volitelné 
potahy

60051

TEXTILNÍ POTAH

Složení: 92 % vlna, 8 % polyamid

Oděruvzdornost: 200 000 cyklů

A

Breeze

BN 8078

BN 1008

BN 3005

BN 8010

BN 7048

BN 3012

BN 8033

BN 6016

BN 4011

TEXTILNÍ POTAH

Složení: 100 % polyester

Váha: 250 g/m²

Oděruvzdornost: 150 000 cyklů  

Bondai

A

TEXTILNÍ POTAH

Složení: 100 % polyester

Váha: 350 g/m²

Oděruvzdornost: 100 000 cyklů 

B

Bombay

Zátěžový potah 
pro 24 hodinové 
sezení.

Bombay 14

Bombay 38

Bombay 79

Bombay 36

Bombay 57

Bombay 73

Bombay 02

Bombay 37

Bombay 33

nejžádanější

TEXTILNÍ POTAH

Složení: 100 % polyester

Váha: 360 g/m²

Oděruvzdornost: 160 000 cyklů 

B

Sempre

Sempre 03

Sempre 04

Sempre 11

Sempre 02

Sempre 08

Sempre 10

Sempre 01

Sempre 07

Sempre 12

TEXTILNÍ POTAH

Složení: 100 % polyester

Váha: 400 g/m²

Oděruvzdornost: 28 000 cyklů 

C

Rally

Rally 601

Rally 101

Rally 307

Rally 600

Rally 403

Rally 811

Rally 200

Rally 405

Rally 711

Rally 305 Rally 005 Rally 705

UMĚLÁ KŮŽE 

Složení: 100 % polyuretan 

Váha: 610 g/m²

Oděruvzdornost: 100 000 cyklů

B

Kaiman

Kaiman 301

Kaiman 01

Kaiman 845

Kaiman 120

Kaiman 372

Kaiman 429

Kaiman 710

Kaiman 143

Bombay 33
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Fuji 800

Fuji 293

Fuji 326

Fuji 684

Fuji 634

Fuji 652

Fuji 110

Fuji 764

Fuji 815

C

Fuji 

TEXTILNÍ POTAH

Složení: 100 % polyvinylchlorid (povrch) 

65 % polyester, 35 % bavlna (podklad)

Váha: 900 g/bm

Oděruvzdornost: 55 000 cyklů

E
Prince

KŮŽE

Složení: 100 % hovězina

Tloušťka: 0,9 – 1,0 mm

E

Glory | Pantheon

KŮŽE

Složení: 100 % hovězina

Tlouštka: 0,9 – 1,0 mm

Vzorník barev je pouze 

informativní. Barevné 

vyobrazení potahů se může 

lišit od ilustrační fotografie.

Prince 179

Prince 154

Prince 170

Prince 161

Prince 165

Prince 163

Prince 183

Prince 174

Prince 168

Glory 171

Glory 165

Glory 179

Glory 174

Glory 163

Glory 168

Dřevěné části jsou vyrobeny
z masivního buku. Povrchová úprava: 
moření a lakování. Možnost moření 
dle vzorku zákazníka za příplatek.

Údržba

-     Použití napuštěných utěrek    
      určených pro údržbu dřevěného
      nábytku.

-     Použití tekutého vosku s obsahem 
      včelího vosku. Dřevo vyživí a navrátí 
      mu potřebnou vlhkost. Materiálu 
      dodá přirozený lesk a zároveň 
      vytvoří ochrannou vrstvu, která 
      bude odpuzovat nečistoty a vlhkost.

-     Nepoužívat mokrý hadr.    
      Nadměrná vlhkost může 
      poškodit lakovanou vrstvu.

-     Nepoužívat abrazivní 
      prostředky, rozpouštědla. 
      Při použití by hrozilo narušení 
      lakované vrstvy.

V případě moření dle 
vzorku zákazníka 
nezaručujeme 100% 
shodu odstínu.

MOŽNOSTI MOŘENÍ



44 www.peska.cz

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


