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Odpovídající vzhled

a kvalitní zpracování umožňují 

i v práci vždy dobře vypadat

To může být má nová 

židle. Vypadá dobře, 

působí dobře 

a je snadno 

nastavitelná.“

Jednoduše LadyLike

Optimální pro má záda.“

„

„

správné uvolňující 

sezení s možností 

optimálního 

nastavení 

opěrky zad
Snadné nastavování

výšky sezení, opěrky zad a područek

Židle pro ženy

Židle pro ženy
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ROZMĚRY (cm)

2232 89-99 43-53 36-48 45 63 15 kg

2232 VPL 90-103 44-57 36-48 45 63 15 kg

Hmotnost
netto (kg)

Výběr správné výšky sezení – je třeba se zamyslet, jakou vlastně potřebuji výšku sezení. Závisí to na výšce postavy a třeba 
i výšce podpatků bot. Standardní výbava židle nabízí výšku sezení 43–53 cm,
pro vyšší postavy je vhodnější píst VPL pro výšku sezení 44–57 cm. 

chráněný vzor



LadyLike  Optimální sezení pro ženy To se mi hodí.

Pro mou kancelář správná velikost i barevnost.

Stále více žen tráví většinu pracovní doby v sedu. Dlouhodobé sezení jako takové určitě není zdra-

vé a je spojeno s řadou problémů, zejména zatěžuje záda. Některé ženy navíc praktikují tzv. přední 

sezení, tj. sezení na přední části sedáku bez využití opory zad. Toto sezení sice zpravidla napomáhá 

správnému naklonění pánve a tím zmírnění tlaku na vnitřní bederní ploténky, avšak současně 

velmi zatěžuje celá záda -  protože se při tomto předním sedu nedají opřít a uvolnit – opěrka zad 

je příliš daleko a nedá se přiblížit.

Proto jsme připravili speciální židli pro přední sezení s možností velkého přiblížení opěrky zad.

Sezení některých žen vpředu je realita a má zpravidla tyto důvody:

1. Stále mají pocit, že něco dalšího je nutné udělat, někam spěchají, že musí honem utíkat 

něco zařídit…

2. Potřeba naklonění pánve více dolů a zmírnění tlaku na vnitřní části bederních plotének.

3. Mají jiné estetické potřeby, především při sezení v šatech a sukních.

 

Jak sedí některé ženy vpředu?

Ženy, které sedí na běžné otočné kancelářské židli na přední části sedáku, se zpravidla 

neopírají o opěrku zad, která je příliš daleko a nelze ji přiblížit. Dokonce často ani 

potřebu opření zad nevnímají, protože se ještě nenaučily opěradlo jako svou 

„vnější páteř“ používat.

Jak by měly sedět ženy vpředu?

Každý sedící by měl využívat možnost opření zad, ergonomové to 

doporučují, je to z hlediska prevence únavy zad zdravé.  Aby mohly ženy 

sedět vpředu a přitom se opírat o zádovou opěrku, potřebují spíše spe-

ciální židli s možností velkého zkrácení sedadla (přiblížení zádové opěrky) 

a naučit se využívat tuto možnost opření, tzv. vnější páteř.   

Přednosti židle LadyLike  

Správné uvolňující sezení s možností optimálního nastavení opěrky zad

Snadné nastavení výšky sezení, opěrky zad i područek

Možnost volby opěrky zad čalouněné nebo s prodyšnou síťovinou

Moderní funkční vzhled a kvalitní technické zpracování  

3 roky záruka i pro kancelářské provozy

Výběr potahů dle vzorkovníků MAYER - ukázky:

30 318 30 312 30 311 30 319 30 316

2232 507 PC  26 271 LadyLike 
s černými síťovanými zády,

sedák čalouněný černý nebo

za příplatek PC v potahu 26/30,

nastavitelné područky za příplatek

2232 AV 30 313 LadyLike 
celočalouněná v potahu 26/30,

s nastavitelnými područkami

3 ROKY  

ZÁRUKA
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