
zcela v souladu s cirkulární
ekonomikou a udržitelností

komfort a decentnost do vašeho 
pracovního prostředí

 *

 *

www.cirkularni.cz

Pouze výběr zaručených a o věřených dodavatelů ctících a respek-

tujících udržitelný přístup k materiálům, zpracování a životnímu 

prostředí.                           

Díky použití vysoce kvalitních materiálů a dodržení přísných nároků

na zpracování záruky na výrobek 5 roků.                  

Jednoduchá dostupnost náhradních dílů pro nekonečně se prodlu-

žující životní cyklus výrobků.                           

Nabídka zpětného odběru po dosloužení výrobku. Víme, jak jej dále

využít, aby se z něj nestal zbytečný odpad.                            

Mnoholeté zkušenosti z práxe plně s ohledem na maximální přínos

pro konečného uživatele.
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Použité materiály lze plně recyklo-

vat po ukončení prvního životního 

cyklu.                               

Zajištění náhradních dílů pro 

opravu i kompletní repasi zaručuje 

dlouhou životnost a více životních 

cyklů .
               
Při výrobě byly plně zohledněny 

principy normy 14001 - 2016 

(norma upravující systém envi-

romentálního managementu)     
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V čem je tento 
nábytek cirkulární?

Jaké výhody nabízí 
spolupráce s circu.eu?



a principy cirkulární 
ekonomiky při výrobě

Celková výška: 990 - 1100 mm 

Výška sedáku: 440 - 550 mm

Šířka: 640 mm

Hloubka: 460 mm

Nosnost: 130 kg

Cena pro běžné uživatele je:
... ,- Kč/bez DPH

Cena pro zaměstnance 
České spořitelny je: 
... ,- Kč/bez DPH

Základní rozsah dodávky: 
područky a kolečka, bez podhlavníku

Alba 8003 Alba 8033Alba 7013

Alba

Fortis

Fortis 16

Alba 4027

Fortis 44

Fortis 33

Alba 4030

Fortis 47

Fortis 34

Alba 6005

Fortis 54

Fortis 35

Alba 6031

Fortis 56

Fortis 36

Alba 6071

Fortis 37

Náhradní díly 
a příslušenství

Nylonový

černý kříž 

Ø 640 mm

+ 400,- Kč

Podhlavník

stavitelný + 600,- Kč

s ramínkem + 580,- Kč

pevný +480,- Kč 

Kolečka

Ø 65 mm 

na tvrdý povrch

+ 300,- Kč

PU područky

P44

výškově stavitelné

+ 624,- Kč

 *

Základna:
5 ramenný kříž z černého nylonu.

Područky:
PP černý nebo bílý

Dvě barevné varianty 

pro optimalizaci s designem interiéru

Skořepina sedáku a opěráku: 
Polyuretanová pěna 

Látka - výběr dle vzorníku 

Rozměry křesla určeného pro domácí použití 

jsou přizpůsobené estetickému vnímání interiéru. 

Křeslo je záměrně navržené tak, aby jeho rozměry 

nepůsobily rušivě. Tím napomáhá k navození 

příjemné atmosféry pro efektivní výkon práce.
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