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Quido
Tvar této pohodlné plastové židle je inspirovaný 
vintage stylem. Díky vysoké variabilitě kombinací 
je skvělým řešením jak do kanceláře, tak i do bytu. 
K dostání je jako multisedák, klasická nebo barová 
židle, s polstrovaným sedákem či přídavným stolkem 
a konstrukcí ve formě čtyř kovových či dřevěných 
noh, sání nebo plochého kříže.

Amore
Stylová židle z jednoduchého technopolymeru, 
která může být zcela očalouněna nebo jen překryta 
speciálním polštářem spojeným v  devíti bodech. 
Konstrukce je k dispozici v různém provedení — čtyři  
nohy kovové nebo dřevěné, pavouk, kříž s kolečky 
i s kluzáky. Vhodná pro vnitřní i venkovní použití. 

 kg

77 44 -- 50 46 5

 kg

79 46 61 57 60 6

Olla
Tuto elegantní stohovatelnou plastovou židli 
vyznačuje přívětivý oválný tvar jako synonymum 
komfortu. Její opatrně tažené linie zdůrazňují siluetu. 
K dispozici je v  provedení se čtyřma nohama,   
nízkým i vysokým křížem s kluzáky či se saněmi.

 kg

79 46 67 54 59 6
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 kg

79 47 -- 54 59 6

Poema
Tato elegantní a pohodlná židle s nevšedním tvarem 
skořepiny je vyrobená z technického polymeru. 
Je   stohovatelná a nabízená v několika variantách 
— celoplastová, s  průhledným či čalouněným 
sedákem nebo naopak celočalouněná. Kovová 
konstrukce je k dispozici v různém provedení  
— čtyři kovové, dřevěné nebo plastové nohy, píst, 
nízký kříž s kolečky či s kluzáky. Vhodná pro vnitřní 
i  venkovní použití. 
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Tribeca
Moderní minimalistická židle s výbornou ergonomií  
sezení. Tato stohovatelná polykarbonátová židle 
na kovové konstrukci je skvělým řešením jak 
do kanceláře, tak i do bytu. 

 kg

83 45 -- 47 44 5

Margot
Nadčasová stohovatelná židle, jenž vytvoří 
v  každé místnosti nezapomenutelné ambiente. 
Polypropylenová skořepina nabízí komfort, zatímco 
ocelová konstrukce zajistí stabilitu. Dva tvary 
skořepiny a  několik variant konstrukcí — píst,  
kříž s kolečky, tři druhy saní, multisedák nebo čtyři 
nohy, s područkami či bez područek — dodávají 
tomuto modelu obrovskou škálu využití.

 kg

78 44 65 52 46/48 8
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Poema  PB
Designová barová židle s integrovanou opěrkou noh 
vyrobena z kvalitního technopolymeru v  zářivých 
barvách. Tato barovka má chromovanou otočnou 
podstavu a plynový píst, který zajišťuje nastavení 
výšky sezení. 

 kg

69-84 60 -- 40 42 13
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 kg

78/88 67/77 -- 36 37 5

Sisi
Tato designově čistá, stohovatelná židle se skládá 
z  technopolymerového pláště a chromované nebo 
lakované kovové konstrukce. Vhodná pro vnitřní 
i  venkovní použití. K dispozici je jako barová židle 
ve dvou výškách. 



14 15

Impact
Moderní a funkční skládací židle z  technického 
polymeru. Konstrukci židle tvoří nohy z eloxovaného 
hliníku. Vhodná pro vnitřní i venkovní použití. 
V nabídce je také vozík a speciální hák na stěnu.

 kg

85 48 -- 47 51 5

Frame
Tato elegantní skládací židle je velmi praktická, 
pohodlná a snadno se čistí. Sedák a opěrák je 
vyroben z polypropylenu, konstrukce se čtyřma 
nohama je v chromované úpravě. 

 kg

82 47 -- 49 48 5
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Napoli
Praktická stohovatelná židle vyrobená z plně 
recyklovatelného plastu. Flexibilní, prodyšný 
opěrák a   sedák s inovativní texturou umožňují 
velmi komfortní sezení. Možnost čalounění sedáku 
a područek. Vhodná pro vnitřní i venkovní použití. 

Parana
Inovativní stohovatelná židle s jemnými liniemi 
a novodobým designem je vyrobená z technického 
polymeru. Klasická či barová židle s nebo bez 
područek, s dřevěnou nebo potahovanou kovovou 
konstrukcí je k dispozici i s čalouněným sedákem 
nebo opěrákem. Vhodná pro vnitřní i venkovní 
použití. 

 kg

82 46 67 48 43/57 4  kg

83 46 66 57 46/55 5

Slash
Tato revoluční stohovatelná nylonová židle 
s  možností čalouněného sedáku a opěráku je velmi 
lehká, ale zároveň stabilní a odolná. Konstrukci židle 
lze objednat v šedém provedení, s područkami i bez 
područek. V nabídce je rovněž vozík pro 18 židlí.

 kg

81 46 67 50 45/61 6
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Prodigi
Ergonomická stohovatelná židle s futuristickým 
designem vyrobená z technického polyuretanu. 
Lakovaná či chromovaná konstrukce je k dispozici 
ve  třech variantách — čtyři hranaté nohy, kříž 
s  kolečky nebo jako barovka. Vhodná pro vnitřní 
i venkovní použití. 

 kg

83 45 -- 46 42 5
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Blok
Designová židle s  technopolymerovou nebo 
čalouněnou skořepinou ve tvaru mušle. Kovová 
stohovatelná konstrukce se čtyřma nohama je 
v   úpravě chrom či bílý lak. Vhodná pro vnitřní 
i  venkovní použití. 

Eset
Stylová celoplastová židle vyrobená z kovového 
rámu a povrchu z technického polymeru. Tento 
designový skvost se vyznačuje vysokou odolností 
proti atmosférickým podmínkám, slané vodě, 
plísním, hmyzu i extrémním podmínkám.

 kg

81 45 68 50 43/51 5

 kg

88 45 66 54 45/55 5

Smile
Moderní konferenční židle se stohovatelnou  
chromovanou konstrukcí nabízí sedák a opěrák 
z  polykarbonátu nebo lesklého ABS plastu 
s možností čalounění. 

 kg

85 47 -- 47 44 6
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 kg

80 45 68 48 49/55 6

Colorado
Tato stohovatelná konferenční židle je novou 
generací pestrobarevného sezení ve stylu  
prêt à porter. Je vyrobená z technického polymeru 
s pruhovaným vzorem skořepiny. Lakovaná  
či chromovaná konstrukce je k dispozici v různém 
provedení — kříž s kolečky či s kluzáky, čtyři nohy 
s nebo bez područek,  pavouk či sáně. Vhodná pro 
vnitřní i venkovní použití. 
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Atami
Stylová spojovatelná konferenční židle vyrobená 
z  technopolymeru s prodyšným opěrákem. 
Možnost očalounění sedáku i opěráku. K dispozici 
v několika variantách konstrukcí — čtyři nohy, sáně,  
kříž s kolečky či s kluzáky nebo multisedák. Vhodná 
pro vnitřní i venkovní použití. 

 kg

82 46 65 52 47/59 5

Stile
Stylisticky čistá a jednoduchá konferenční 
židle. Skořepina je vyrobena z  perforovaného 
polypropylenu, konstrukce se čtyřma nohama je 
v chromované úpravě.

 kg

86 46 -- 56 46 5

Orea
Stohovatelná konferenční židle s  osobitým 
charakterem, jež se vyznačuje vysokou odolností 
a  komfortem. Tato židle, křeslo nebo barovka 
je vyrobena ze sklolaminátového polypropylenu 
a  kovové konstrukce. Vhodná pro vnitřní i venkovní 
použití.

 kg

80 45 66 43 57 6



26 27

 kg

82 45 68 48 49/55 6

Amfora
Unikátní styl, harmonie geometrických vzorů 
a inovativní výrobní postupy dělají z Amfory jedinečný 
kousek s nezapomenutelným charakterem. 
Skořepina je z vícebarevného technopolymeru, 
z recyklovatelných plastů nebo potažená látkou. 
Lakovaná či chromovaná konstrukce je k dispozici 
jako klasická či barová židle v mnoha různých 
variantách — kříž s kolečky či s kluzáky, čtyři nohy 
s  nebo bez područek,  pavouk, sáně nebo píst. 
Vhodná pro vnitřní i venkovní použití. 
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Venezia
Klasická, rustikální, lehká, ale velmi pevná židle 
z bukového dřeva. Je navržena ve třech základních 
variantách — s čalouněným, dřevěným nebo 
speciální slámou vyplétaným sedákem.

Suri
Tento designově velmi dobře propacovaný model  
propojuje klasický, moderní a rustikální styl.  
Je vyroben z masivního bukového dřeva — jako 
křeslo či klasická židle s  čalouněným sedákem 
a opěrákem. 

 kg

86 47 -- 42 39 4
 kg

90 44 67 51 44/53 7-8
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Draco
Ladně zaoblené područky, tvořící hlavní konstrukci,  
propůjčují křeslu jedinečnou eleganci. Tento stylový 
model z masivního buku je k  dispozici v mnoha 
variantách — jako židle s nebo bez područek, křeslo 
či pohovka.

 kg

85 45 52 43 47 9

Dracola
 kg

88 45 61 44 55 8
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Zefri
Tato moderní dřevěná židle, oblíbená pro svou 
lehkost a jednoduchost, je vyrobena z masivního 
buku, s celočalouněným sedákem a opěrákem.

Kent
Elegantní a velmi stabilní dřevěná židle 
s  celočalouněným sedákem a opěrákem je 
dostupná v provedení buk v různých variantách 
povrchové úpravy.

Enrico
Osvědčená klasika s pevným dřevěným 
sedákem,  opěrákem a područkami je vyrobena 
z  masivního buku s povrchovou úpravou v různých 
variantách.

 kg

96 46 -- 42 45 7

 kg

82 45 67 41 60 7

 kg

94 47 -- 54 45 8
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 kg

94 44 66 45 45/58 10

Trudy
Trudy je klasický designový model z masivního buku, 
ceněný ve všech svých navržených provedeních  
— jako židle či křeslo, s čalouněnou opěrkou nebo 
s úzkou dřevěnou prostřednicí.
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Alma
Designově zajímavá dřevěná židle z masivního buku 
dodá místnosti jedinečný ráz a originalitu. Dostupná 
v provedení s čalouněným sedákem a vnitřní částí 
opěráku.

Fiona
Tato štíhlá dřevěná židle z masivního 
buku vyniká svou elegancí a lehkostí.  
Je navržena ve dvou variantách — s opěrákem 
dekorovaným pěti úzkými lamelami nebo s výraznou 
čalouněnou prostřednicí a dvěma postranními 
lamelami.

Evita
Elegantní a velmi stabilní židle s celočalouněným 
sedákem a opěrákem, vhodná do všech interiérů. 
Tato líbivá klasika je vyrobena z masivního buku 
s  povrchovou úpravou. 

 kg

103 47 -- 41 44 6

 kg

93 47 -- 55 46 7

 kg

103 46 -- 44 45 8
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Obchodní partner

Rozměry jsou uvedeny v cm.
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www.albacr.eu


