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155 – 180cm 50 – 110 kg

Therapiazdraví prevencezdraví + =prevence Therapia

Therapia představuje zcela revoluční přístup k pracovnímu sezení.  

Nabízí maximální individuální komfort a dlouhodobou ochranu zdraví 

přesně podle typu postavy. potvrzeno dlouholetým vývojem  

s ergonomickými specialisty a klinickými testy.

THERAPIA represents a revolutionary approach to work sitting. It offers maximum  

individual comfort and long-term health protection rightly for each body type.  

Affirmed by long-term development with ergonomic specialists and clinical tests.
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Výrobky prOWOrK se díky vysoké 

kvalitě použitých komponentů  

a skvělé ergonomii dlouhodobě 

osvědčují především v náročných 

podmínkách nepřetržitých provozů, 

průmyslu a kanceláří.  

Záruka na výrobky prOWOrK je 5 let.

prOWOrK spol. s r. o. vyrábí již od roku 1995 ergonomické kancelářské 
židle, klasická manažerská křesla, zátěžová sedadla pro nepřetržité  
provozy, technická sedadla pro průmysl a laboratoře, sedadla pro lékaře  
a lavicové systémy pro čekárny, relaxační a odpočinková křesílka.  
V aktuální nabídce je více než 100 modelů různých sedadel  
(viz samostatný katalog prOWOrK).

Tento katalog představuje unikátní řadu terapeutických židlí Therapia, 
které vznikly dlouhodobým vlastním vývojem a které byly úspěšně klinicky 
testovány jako individuální zdravotní sedadla. představují zcela unikátní 
řadu ergonomických zátěžových sedadel vyráběných na míru všem  
typům postav a doporučených pro dlouhodobé každodenní sezení .

Thanks to the high quality of the  

components and excellent ergonomics 

PROWORK products have long proven 

themselves especially in challenging  

conditions of continuous operations,  

industries and offices. The warranty  

of PROWORK products is 5 years.

Since 1995 PROWORK ltd has been manufacturing ergonomic office chairs, 

classic managerial chairs, strong seats for continuous operations, technical 

seats for industry and laboratories, seats for doctors, bench systems for 

waiting rooms and relaxation armchairs. The current offer is more than 100 

different seat models (see separate catalog PROWORK).

This catalog presents a unique range of therapeutic chairs THERAPIA  

which have ensued from long term development of our own and been  

successfully clinically tested as individual medical seats. They represent  

a unique series of ergonomic strong seats which are custom-made for  

each body type and are recommended for long daily sitting.
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iBODY iWORK

iENERGY
pro střední výšku a šířku postavy.

Je vyvinuta speciálně pro štíhlejší  

teenagery,  ženy a mladé muže.

For a medium height and width body type. 

It is especially developed for slenderer 

teenagers, women and young men. 

Speciální terapeutická židle  

vyvinutá pro lékaře a pacienty  

s problémy v oblasti zad.

A special therapeutic chair developed 

for doctors and patients with back 

problems.

pro muže (mužský typ postavy). Nabízí skvělou 

ergonomii a pohodlí zejména širším, vyšším  

a robustnějším postavám. 

For men (male body type). It offers excellent  

ergonomics and comfort especially for wider, 

taller and robust body types.

Vysoce inovativní a inteligentní  

řešení zejména pro vícesměnné  

a nepřetržité provozy 24/7.

Highly innovative and intelligent solution 

especially for multi-shift and continuous 

24/7 operations.

iMEDIstr/pg 6 – 23 str/pg 40 – 51

str/pg 24 – 39 str/pg 52 – 69
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iENERGY represents a favorite universal 

therapeutic chair for a medium height and 

weight body type, designed especially for 

slenderer teenagers, women and young men. 

iENERGY
modelová řada ieNerGY 

reprezentuje nejoblíbenější 

terapeutickou židli pro  

střední výšku a šířku postavy 

a je vyvinuta speciálně  

pro štíhlejší teenagery,  

ženy a mladé muže.

OceNěNO ceNOU  
KaNceLářSKá žiDLe  

rOKU 2011.

PRIzEd WITH THE OFFIcE  
cHAIR 2011 PRIzE.
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iENERGY zóny
 A    svislá kontaktní zóna mírným tlakem 

nutí ke vzpřímenému sedu, aktivuje 
zádové svaly, otevírá hrudník pro lepší 
cirkulaci vzduchu a zamezuje tak únavě 
 
A vertical contact zone forces by slight 
pressure to sit upright, activates the back 
muscles, opens the chest for correct 
breathing and prevents fatigue

 
B   vodorovná kontaktní zóna poskytuje  

ideální podporu bederní páteře a před-
chází bolestem zad při dlouhém sezení 
 
a horizontal contact zone properly supp-
orts the lumbar spine and prevents from 
back pain when sitting long

 C    vyvýšená sedací zóna z taškových  
pružin chrání páteř při dosedání  
a dlouhém sezení, umožňuje volný  
pohyb do stran při správném  
podepření zad 
 
a heightened contact sitting zone made 
of spring plates protects the spine when 
sitting down and during long sitting, 
allows free movement to sides while 
correctly supporting the back

 D    přední nekontaktní zóna 
zabraňuje nesprávnému sedu  
na okraji židle, naopak nutí sedět 
vzadu s opěrou, anatomické 
odlehčení podporuje krevní 
a lymfatický oběh 
 
a frontal non-contact zone prevents  
from improper sitting possition on  
the edge of the seat; on the contrary,   
it forces to sit aback in contact with  
the backrest, anatomical relief helps 
blood and lymphatic circulation

JAKÉ  JSOU VÝHODY TERAPEUTICKÉ  ŽIDLE  iENERGY?
WHAT ARE THE BENEFITS OF THE THERAPEUTIc cHAIR iENERGY?

představujeme / introducing

židle ieNerGY využívají klinicky 

testovaného systému tzv. 

bioaktivních zón  A   
B   C   D , 

které jsou umístěny uvnitř sedáku 

a opěry.  Bioaktivní zóny působí 

aktivně při sedu na všechny 

důležité kontaktní části lidského 

těla a zásadním způsobem brání 

nesprávné pozici při sedu.

aktivně a dlouhodobě je tak 

zabráněno bolestivým stavům, 

zejména v oblasti krční a bederní 

páteře (svislá a vodorovná 

biozóna   A   
B ).  Současně je 

výrazně podporován krevní a 

lymfatický oběh a prohlubováno 

dýchání. páteř je rovněž bezpečně 

chráněna při dosedání i při 

výkyvech těla do stran pružinovým 

roštem, který tvoří významnou 

biozónu sedáku  C . Spolu s přední 

odlehčenou zónou  D   pomáhá 

sedět zdravěji a pro tělo  

přirozenějším způsobem.

iENERGY chairs use a clinically 

tested system of bioactive zones  
 A   

B   C   D , which are located 

inside the seat and backrest. The 

bioactive zones actively affect all 

the important contact parts of the 

human body and substantially 

prevent improper position when sitting.

The vertical and horizontal biozones  A  and   
B   

actively and in the long term prevent painful 

conditions, especially in the cervical and 

lumbar spine area. At the same time blood and 

lymphatic circulation are significantly supported 

and breathing is deepened. 

The spine is also safely protected during sitting 

down and moving body sideways with a spring 

plate which is a significant part of a biozone of 

the seat  C  . Together with a frontal lightened 

zone  D  it helps to sit healthier and for the body 

in more natural way.
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iENERGY

iENERGY S

MechaNiKa BODY

Moderní verze rostoucí dětské židle předsta-
vuje dokonalou ochranu páteře a zdravotní 
prevenci pro děti již od 6 let a velmi malé 
postavy.

Osvědčená a spolehlivá robustní mecha-
nika s výhradně pravorukým ovládáním 
(všechny ovládací elementy jsou na pravé 
straně) je především vhodná pro všechny 
osoby s váhou vyšší než 70 kg a menší než 
110 kg. při zadní relaxační pozici je přizved-
nutí synchronního sedáku menší než u me-
chaniky FLeXi+.

mEcHANISm BOdY
Proven and reliable strong mechanism 
with solely right-hand control (all control  
elements are on the right side) is particu-
larly suitable for all persons weighing more 
than 70 kg and less than 110 kg. When the  
backrest is in relaxation position, the ris-
ing of the synchronous seat is lesser than  
in FLEXI+ mechanism.

A modern version of a growing chair presents 
the perfect protection of the spine and health 
prevention for short body types and children 
from 6 years old.

130 – 155 cm 40 – 80 kg
max 90 kg

iENERGY LS
NeJprODáVaNěJŠÍ MODeL řaDY ieNerGY 
ocení zejména uživatelé s hmotností nad 70 kg, 
protože tento model je jako jediný v řadě ieNer-
GY vybaven robustnější mechanikou typu BODY.

BEST SELLING mOdEL OF iENERGY  
cOLLEcTION will be appreciated especially  
by users with the weight of more than 70 kg,  
because this is the only model in iENERGY collec-
tion equipped with robust BOdY mechanism.

165 – 180cm 70 – 110 kg
max 130 kg

iENERGY XL
ŠirŠÍ SeDáK a Opěra u modelu ieNerGY 
XL bude vyhovovat především těm, kteří 
mají širší a robustnější postavu.

A WIdER SEAT ANd BAcKREST of an iEnergy 
XL model suits especially those who have 
more robust and wider physique and like 
unique design of the therapeutic iENERGY 
collection.

iENERGY L
Oblíbený model s novou mechanikou  
FLeXi+ je velmi výhodné a doporučené  
řešení pro štíhlé a středně vysoké osoby 
zejména s nižší hmotností pod 70kg.

A popular model with the new FLEXI+  
mechanism is a convenient and recommended 
solution for slim and medium tall body types 
especially with weight lower than 70 kg.

165 – 180cm 60 – 120 kg
max 130 kg

170 – 200cm 80 – 120 kg
max 140 kg

model  ieNerGY LS
iENERGY M
Unisexová a rozměrově univerzální židle je 
ekonomicky výhodné řešení pro firmy i domácí 
pracovny, ale ocení ji také větší děti a studenti.

A unisex and dimensionally universal chair  
is an economically convenient therapeutic  
medical office chair primarily for businesses  
and home offices, but will also be appreciated 
by taller children and students.

155 – 170cm 50 – 110 kg
max 130 kg

MechaNiKa FLeXi+

Nová mechanika FLeXi+ je určena speci-
álně pro řadu ieNerGY. hlavní odlišnost 
od robustnější mechaniky BODY je mož-
nost snadného nastavení nižších hodnot 
protiváhy na hmotnost uživatele pod 70 kg 
pomocí otočné kličky. Současně lze do-
sáhnout i vyšší tuhosti pro uživatele nad 
100  kg. Mechanika FLeXi+ má mírně větší 
úhel sklonu sedáku v záklonu než mecha-
nika BODY.

THE NEW FLEXI+ mechanism is intended 
specifically for iENERGY models. The main 
difference from the more robust BOdY me-
chanism is the ability to set the lower coun-
terbalance for users with the weight of less 
than 70 kg by using the rotary handle. At the 
same time it is possible to achieve a greater 
stiffness for users with the weight of more 
than 100 kg. The FLEXI+ mechanism has  
a slightly greater angle of the seat when 
bending backward than BOdY mechanism.

modely  ieNerGY S, M, L, XL

představujeme / introducing
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iENERGY M

6630
↘ kovový kříž černý 

↘ 4D područky

↘ aluminium base black

↘ 4d armrests 

6030
↘ bez područek 

↘ without armrests 

iENERGY S

6610
↘ plastový kříž 

↘ plastové 2D područky

↘ plastic base

↘ plastic 2d armrests 

155 – 170cm 50 – 110 kg
max 130 kg

iENERGY S a iENERGY M

The growing chair iENERGY S represents the perfect protection of the spine and 

health prevention for children from 6 years old. By sitting on the therapeutic 

chair iENERGY S your child receives the necessary habits and maximum protec-

tion against weariness, pain and poor posture throughout the school years.

rostoucí dětská židle ieNerGY S představuje dokonalou ochranu páteře  
a zdravotní prevenci pro děti od 6 let. při sezení na terapeutické židli 
ieNerGY S získá vaše dítě potřebné návyky a maximální ochranu proti 
únavě, bolesti a vadnému držení těla po celá školní léta.

pro odrostlejší teenagery, studenty a také dospělým a přede-

vším firmám je určen vysoce univerzální model ieNerGY M.  

Lepší ergonomická i funkční vybavenost poskytne správnou  

oporu celého těla při studiu i práci s počítačem. 

Unisexové a ekonomicky výhodné řešení pro domácí  

pracovny i kanceláře malých i velkých firem nebo bank.

For taller children, students, adults, and mainly for firms is specified the model 

iENERGY m. Improved ergonomic and function facilities provide good support 

for the whole body during studying and working on a computer. A unisex and 

economic solution of sitting for home offices, small or large offices or banks.

130 – 155cm 40 – 80 kg
max 90 kg

6010
↘ bez područek 

↘ without armrests 

pODNOžKa V ceNě 
(rozměry 40x29x9cm, 
sklon 7 stupňů)

ieNerGY   1312    ieNerGY
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iENERGY LS

6650
↘ černé kovy 

↘ black 

6652
↘ chrom

↘ chrome

6050
↘ černé kovy, bez područek

↘ black, without armrests 

6052
↘ chrom, bez područek

↘ chrome, without

 

6640
↘ černé kovy

↘ black 

6642
↘ chrom

↘ chrome

6040
↘ černé kovy, bez područek

↘ black, without armrests 

6042
↘ chrom, bez područek

↘ chrome, without

165 – 180cm 60 – 120 kg
max 130 kg

iENERGY L

iENERGY L a iENERGY LS 

mEcHANISm BOdY – Proven and reliable strong mechanism with solely right-hand control 

(all control elements are on the right side) is particularly suitable for all persons weighing 

more than 70 kg and less than 110 kg. When the backrest is in relaxation position, the rising 

of the synchronous seat is lesser than in FLEXI+ mechanism.

Osvědčená a spolehlivá, robustní mechanika s výhradně pravorukým  
ovládáním (všechny ovládací elementy jsou na pravé straně) je především vhodná 
pro osoby s váhou vyšší než 70 kg a menší než 110 kg. při zadní relaxační pozici je 
přizvednutí  synchronního sedáku menší než u mechaniky FLeXi+.

Mechanika BODYTHE NEW FLEXI+ mEcHANISm is intended specifically for iENERGY models. The main difference 

from the more robust BOdY mechanism is the ability to set the lower counterbalance for users with 

the weight of less than 70 kg by using the rotary handle. At the same time it is possible to achieve  

a greater stiffness for users with the weight of more than 100 kg. The FLEXI+ mechanism has  

a slightly greater angle of the seat when bending backward than BOdY mechanism.

Nová mechanika FLeXi+ je určena speciálně pro řadu ieNerGY. hlavní odlišnost od robustnější 
mechaniky BODY je možnost snadného nastavení nižších hodnot protiváhy na hmotnost uživatele 
pod 70 kg pomocí otočné kličky. Současně lze dosáhnout i vyšší tuhosti pro uživatele nad 100 kg. 
Mechanika FLeXi+ má mírně větší úhel sklonu sedáku v záklonu než mechanika BODY. 

Mechanika FLeXi+

165 – 180cm 70 – 110 kg
max 130 kg

ieNerGY   1514    ieNerGY
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max 140 kg
80 – 120 kg170 – 200 cm

rozšířený model ienergy XL je určen všem, kteří mají spíše robustnější a širší postavu a oblíbili si unikátní 

design modelové řady ieNerGY. Měkčí pěny budou balzámem pro Vaše tělo při dlouhém sezení.  

Originální odlehčení v oblasti ramen přináší skvělou relaxaci při protažení po dlouhých hodinách sezení.

The enhanced model iENERGY XL is intended for people who have more robust physique and like unique 

design of popular iENERGY collection. The softer foam is excellent for your body during long sitting.  

The original relief in shoulder area provides ultimate relaxation when stretching after long hours of sitting.

6662
↘ chrom

↘ chrome

6062
↘ chrom, bez područek

↘ chrome, without

 

iENERGY XL

6660
↘ černé kovy

↘ black

6060
↘ černé kovy, bez područek

↘ black, without armrests

ieNerGY   1716    ieNerGY
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chcete ještě zdokonalit svou terapeutickou židli ieNerGY?  

Vyberte si z široké nabídky volitelného příslušenství,  

nebo rovnou to nejlepší = iSUpereNerGY.

Would you like to improve your therapeutic chair 

iENERGY? choose from a wide range of optional 

accessories or the best solution directly  

= iSUPERENERGY.

pOKUD Si ZVOLÍTe pLNOU VÝBaVU  

iSUpereNerGY UŠeTřÍTe až  

50% Z ceNY přÍSLUŠeNSTVÍ.

IF YOU cHOOSE THE FULL EQUIPmENT  

OF iSUPERENERGY YOU cAN SAVE UP TO  

50% FROm THE PRIcE OF AccESSORIES.

5 6 7 8

Volitelný píst pro 
nastavení výšky
Optional gas lift for  
different height

Bederní přífuk
Lumbar Air pump

Dvojitý komfortní 
sedák
double comfort seat

1 2 3 4

hlavová podpěrka
Head support

Výšková aretace opěry 
(pouze u modelu LS)
Backrest locking (LS only)

ramínko na šaty
Hanger

prodloužené a šikmé 
područky 4D/3D
Armrests

Kolečka měkká nebo  
tvrdá podle typu  
podlahy
Hard or soft castors  
for various floors

iENERGY chairs LS / L / XL 

supplemented with  

a full range of  

accessories

1

2

3

4

5

6

iSUPERENERGY L / LS / XL

židle ieNerGY  
LS/L/XL doplněné  
o plnou výbavu  
příslušenství

7 8
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1

2

3

4

5

6

8

OB - ZáKLaDNÍ 
/ BASIc

OL  –  VeLKá / 
LARGE

OM – STřeDNÍ 
/ mEdIUm

Unikátní hlavová podpěrka pro relaxační pozici ve 
3 velikostech - základní (OB), střední (OM) a velká (OL)

Unique head support for a relaxation position in 3 sizes  
- basic (OB), medium (Om) and large (OL)

pro maximální komfort při dosedání (zejména při  
bolestivých stavech v oblasti pánve, bederní páteře apod.)

For maximum comfort when sitting down (especially  
when in painful conditions in the pelvis, lumbar spine, etc.)

chromové nebo černé

chrome or black (version)

(pouze pro modely LS) Zabrání nechtěné změně polohy  
opěry např. při rychlém vstávání ze židle.

(LS models only) Secure the backrest against the unwanted 
change of the position e.g. when quickly getting up.

2

1 5

3

hlavová podpěrka
Head support

Dvojitý komfortní sedák
double comfort seat

Nastavitelná bederní opora pro uživatele s více 
prohnutou oblastí beder (hyperlordóza).

Adjustable lumbar support for users with more 
curved lumbar area (hyperlordosis).

6 Bederní přífuk
Lumbar Air pump

pokud vám nevyhovuje standardní výška sedu  
objednejte si kratší nebo delší píst vhodný pro vaši výšku 
popř. komfortní píst s dopružením.

If the standard seat height does not suit you, order  
a shorter or longer piston suitable to yourheight or special 
comfort low action gas springs.

7 Volitelný píst pro nastavení výšky
Optional gas lift for different height

Výšková aretace opěry
Backrest locking

ramínko na šaty
Hanger

DVOJiTÝ KOMFOrTNÍ / 
dOUBLE cOmFORTJeDNODUchÝ / STANdARd

čerNé / BLAcK

chrOM / cHROmE

podle typu podlahy lze volit vhodná kolečka: 
tvrdá – pro měkké podlahy / nebo měkká – 
pro tvrdé podlahy.

According to the floor type you can choose 
the appropriate castors: hard – for soft floors 
or soft– for hard floors.

8 Kolečka měkká nebo tvrdá  
podle typu podlahy
Hard or soft castors for various floors

TVrDé / HARd

MěKKé 
/SOFT

pro dokonalejší nastavení výšky a pracovní polohy  
područek např. u osob s kratšími pažemi.  
přehled všech typů najdete na str. 78. 

Volitelné 4D/3D prodloužené se sklonem vpřed  
nebo vzad. Možnost čalounění všech typů područek  
do omyvatelné koženky KX43.

To better adjust the height and work position  
of the armrests e.g. for people with shorter arms. 
For summary of all types please see page 78. 

Optional 4d/3d heightened with a forward or backward  
incline. Possibility to cushion all types of armrests  
in washable leatherette KX43.

4
3D/4D KX43

3D/4D  
prODLOUžeNé  

+ čaLOUNěNé + ŠiKMé 
/HEIGHTENEd

prodloužené a šikmé područky 4D/3D
Armrests

4D čaLOUNěNé  
/ 4D OriG. UphOLSTerY

3D čaLOUNěNé 
/ 3D OriG. UphOLSTerY

G E C J

7

iSUPERENERGY L / LS / XL
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A C
SPECIÁLNÍ  
VZDUŠNÁ KŮŽE

SPEcIAL  
PERmEABLE  
LEATHER

rX 04

Because of the used printing technology the pictured colors of upholstery and varnishing do not have to match the actual shades.  

When ordering ALWAYS ask for the original PROWORK pattern book with the actual upholstery fabric samples and wood varnishing shades.

Vyobrazené barvy potahů a moření prOWOrK nemusejí díky technologii tisku odpovídat skutečnosti. 

při objednávce si VžDY vyžádejte originální vzorníky potahů prOWOrK s reálnými vzorky látek. 

ZÁKLADNÍ POTAHY  
A LÉKAřSKÉ KOŽENKY
BASIc UPHOLSTERY ANd  
LEATHERETTE

B

ZX 82 ZX 88

ZÁTĚŽOVÉ  
POTAHY
 RESISTANT  
UPHOLSTERY

TYPY ČALOUNĚNÍ  / upholstery types

TYP A / Type A 
(jednobarevné / one color)

všechny části čalounění  
v jedné barvě

all parts of the chair in one color

TYP B / Type B 
(dvoubarevné napůl  / two colors)

1. barva =sedák a područky 
2. barva=opěra + hlavová opěrka

1. color = seat and armrests 
2.  color = backrest + headrest

TYP 8  / Type 8 
(dvoubarevné BODNY  
/ two colors - zones)

1. barva = kontaktní horní plochy 
sedáku+opěry+hlavové opěrky+područky 
2. barva = boční plochy sedáku+boční  
a zadní plochy opěry(tzv.BODNY)

1. color = top contact surface of seat  
+ backrest + headrest + armrests 
2. color = side zones of the seat + side  
and back zones of the backrest

ZX 66ZX 62

iENERGY potahy & čalounění / upholstery & fabrics
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The collection of therapeutic chairs developed specifically 

for men (male body type) offers excellent ergonomics and 

comfort especially for wider, taller and more robust body 

types. Selected models can be equipped with maximum 

possible individual accessories (iSUPERBOdY) for perfect 

health protection during long sitting at work.

iBODY
Kolekce terapeutických židlí  

vyvinutá speciálně pro muže 

(mužský typ postavy) nabízí 

skvělou ergonomii a pohodlí 

zejména širším, vyšším  

a robustnějším postavám.  

Vybrané modely lze vybavit 

maximálním možným  

individuálním příslušenstvím 

(iSUperBODY) pro dokonalou 

ochranu zdraví při dlouhém 

pracovním sezení.

iBODY   2524    iBODY
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iBODY zóny

židle iBODY využívají stejně jako  

modely ieNerGY originální bioaktivní 

zóny   A   
B   C   D . řada iBODY byla  

navržena speciálně pro muže a spíše 

větší hmostnost, proto je účinek bioak-

tivních zón a pocit uživatele při sezení 

odlišný oproti ostatním modelům 

Therapia. Jsou zde záměrně použity 

středně tvrdé  výplňové materiály  

a tvar bederní i svislé zádové biozóny 

odpovídá více charakteru mužského 

těla. Velikostně jsou ze stejných důvodů 

modely iBODY širší než ieNerGY.

Zásadní pro správný výběr terapeu-

tické židle není pohlaví, ale charakter 

postavy. Mimo obvyklou váhu a výšku 

jsou důležitými parametry také šířka 

postavy, výška pasu, beder, délka kon-

četin, popř. velikost páteřních obratlů.

iBOdY chairs as well as iENERGY 

models use the original bioactive zones   
 A   

B   C   D . iBOdY collection was 

designed specifically for men and hea-

vier body types, therefore the effect of 

the bioactive zones and users‘ feeling 

during sitting are different compared to 

other THERAPIA models. 

medium hard filling materials are used 

here on purpose and the shape of the 

lumbar and vertical back biozones corre-

sponds more to the male body dispositi-

on. For the same reasons iBOdY models 

are wider than iENERGY models. For the 

proper selection of the therapeutic chair 

is not essential the sex, but the nature 

of the physique. Besides the height and 

weight, the important parameters are also 

the body width, waist height, hip height, 

length of the limbs, in some cases the size 

of the spinal vertebrae.

představujeme / introducing

 A    svislá kontaktní zóna mírným tlakem 
nutí ke vzpřímenému sedu, aktivuje 
zádové svaly, otevírá hrudník pro lepší 
cirkulaci vzduchu a zamezuje tak únavě 
 
a vertical contact zone forces by slight 
pressure to sit upright, activates the back 
muscles, opens the chest for correct 
breathing and prevents fatigue

 
B   vodorovná kontaktní zóna poskytuje  

ideální podporu bederní páteře a před-
chází bolestem zad při dlouhém sezení 
 
a horizontal contact zone properly  
supports the lumbar spine and prevents 
from back pain when sitting long

 C    vyvýšená sedací zóna z taškových  
pružin chrání páteř při dosedání  
a dlouhém sezení, umožňuje volný  
pohyb do stran při správném  
podepření zad 
 
a heightened contact sitting zone made 
of spring plates protects the spine when 
sitting down and during long sitting 
allows free movement to sides while 
correctly supporting the back

 D    přední nekontaktní zóna 
zabraňuje nesprávnému sedu  
na okraji židle, naopak nutí sedět 
vzadu s opěrou, anatomické 
odlehčení podporuje krevní 
a lymfatický oběh 
 
a frontal non-contact zone prevents  
from improper sitting possition on  
the edge of the seat; on the contrary   
it forces to sit aback in contact with  
the backrest, anatomical relief helps 
blood and lymphatic circulation

JAKÉ  JSOU VÝHODY TERAPEUTICKÉ  ŽIDLE  iBODY?
WHAT ARE THE BENEFITS OF THE THERAPEUTIc cHAIR iBOdY?



iBODY

iBODY XLiBODY E iBODY XXLiBODY L
eKONOMicKá VerZe iBODY je konstrukčně 
zcela shodná s iBODY L, pouze nemá   
relaxační podpěrku hlavy. Není možné  
podpěrku dodatečně domontovat.

EcONOmIc VERSION iBOdY is constructed 
exactly the same way as iBOdY L, iBOdY E does 
not include the relaxation headrest. It is not  
possible to assemble the headrest additionally.

ZáKLaDNÍ MODeL  
pro muže střední postavy

BASIc mOdEL for men  
of a medium body type

NeJprODáVaNěJŠÍ MODeL  
iBODY pro muže

THE mOST SELLING mOdEL  
iBOdY for men

rOZŠÍřeNé a ZVÝŠeNé prOVeDeNÍ  
pro opravdu velké  a široké XXL postavy

WIdENEd ANd HEIGHTENEd SOLUTION  
for really tall and wide XXL figures

165 – 190 cm 70 – 110 kg
max 130 kg

175 – 190 cm 80 – 120 kg
max 140 kg

165 – 190 cm 70 – 110 kg
max 130 kg

MechaNiKa FLeXi

Synchronní mechanika FLeXi, 
použitá výhradně u modelu XXL 
se vyznačuje zvýšenou odolností 
při větším zatížení. Ovládání této 
mechaniky je mírně odlišné oproti 
mechanice BODY, ale nabízí zcela 
shodné funkce - viz obr.

mEcHANISm FLEXI
Synchro mechanism FLEXI used 
for the model XXL has increased 
durability and in manipulating 
it slightly differs from the BOdY 
mechanism with which are 
equipped other iBOdY models - 
see picture. 

model  iBODY XXL

MechaNiKa BODY

Osvědčená a spolehlivá robustní  
mechanika s výhradně pravorukým 
ovládáním (všechny ovládací 
elementy jsou na pravé straně) je 
především vhodná pro všechny 
osoby s váhou vyšší než 70 kg  
a menší než 110 kg. 
při zadní relaxační pozici  
je přizvednutí synchronního  
sedáku menší než u mechaniky 
FLeXi+.

mEcHANISm BOdY
Proven and reliable strong 
mechanism with solely right-hand 
control (all control elements are 
on the right side) is particularly 
suitable for all persons weighing 
more than 70 kg and less than 
110 kg. When the backrest is in 
relaxation position, the rising  
of the synchronous seat is lesser 
than in FLEXI+ mechanism.

modely iBODY e/L/XL

 A    ovládání výšky sedu

 B    posuv sedáku

 C    blokace/uvolnění dynamické pozice

 D    nastavení síly protiváhy.

 A    seat height setting

 B    seat depth setting

 C     blocking / unblocking  

of the dynamic position

 D    counterbalance force setting

 A
 A B

 B

 C  C D  D

představujeme / introducing

190 – 210 cm 90 – 130 kg
max 150 kg

iBODY   2928    iBODY
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Základní model pro mužský typ širší a středně vysoké postavy.  
Modely L a XL se liší pouze montáží, všechny díly jsou zcela identické, 
ale vzdálenost sedáku a opěry v základní pozici je u XL větší. Široká 
nabídka volitelného příslušenství včetně plné výbavy (iSUperBODY).

The basic model for a wider and moderate male body type. models L 
and XL only differ in assembling, all parts are completely identical, but 
the distance of the seat and backrest at the base position is  
larger at XL model. Wide range of optional accessories including  
full equipment (iSUPERBOdY).

Nejoblíbenější a nejprodávanější model pro muže nabízí optimální 
komfort již v základním provedení. Nároční uživatelé si mohou  
vybrat z široké nabídky volitelných ergonomických nebo praktických 
doplňků. Maximální možnou výbavu (iSUperBODY) lze pořídit  

navíc s cenovým zvýhodněním.

The most popular and the best selling model for men offers optimal  

comfort already in the basic version. Exacting users can select from a wide 

range of ergonomic options or practical accessories. In addition, maximum 

equipment (iSUPERBOdY) can be provided for a convenient price.

iBODY L a XL

7760
↘ černé kovy

↘ black

7060
↘ černé kovy, bez područek

↘ black, without armrests

7762
↘ chrom

↘ chrome

7062
↘ chrom bez područek

↘ chrome without armrests

7750
↘ černé kovy

↘ black

7050
↘ černé kovy, bez područek

↘ black, without armrests

7752
↘ chrom

↘ chrome

7052
↘ chrom, bez područek

↘ chrome, without armrests

iBODY XLiBODY L 165 – 190 cm 70 – 110 kg
max 130 kg

175 – 190 cm 80 – 120 kg
max 140 kg

iBODY   3130    iBODY
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max 150 kg
90 – 130 kg190 – 210 cm

iBODY XXL

Synchronní mechanika FLeXi použitá u modelu XXL 
má zvýšenou odolnost a  mírně se liší v ovládání od 
mechaniky BODY, kterou jsou vybaveny zbývající  
modely iBODY - viz obr.

THE SYNcHRO mEcHANISm FLEXI used for model 

XXL has the increased resistance and slightly differs 

from BOdY mechanism with which are equipped 

other iBOdY models - see picture.

 A    ovládání výšky sedu
 B    posuv sedáku
 C    blokace/uvolnění dynamické pozice
 D    nastavení síly protiváhy

 A    seat height setting
 B    seat depth setting
 C    blocking / unblocking of the dynamic position
 D    counterbalance force setting

7772
↘ chrom

↘ chrome

7072
↘ chrom bez područek

↘ chrome without armrests

7770
↘ černé kovy

↘ black

7070
↘ bez područek

↘ without armrests

provedení iBODY XXL je 

doporučeno především 

těm, kterým nestačí velikost 

iBODY XL (zejména kvůli 

nedostatečné šířce sedáku).

při výběru iBODY XXL se 

vždy důkladně ujistěte pře-

dem, že je výška nastavení 

bederní opěry dostatečná, 

zejména pokud zvolíte dvo-

jitý komfortní sedák. pokud 

potřebujete vyšší pozici 

bederní podpěry než nabízí 

XXL pak vyzkoušejte modely 

XMeN nebo GiGaNT  

(str. 62–69).

iBOdY XXL is  

recommended especially 

for people for whom  

iBOdY XL is not big 

enough (mainly due to 

the unsatisfactory seat 

width).  If you choose  

iBOdY XXL make  

thoroughly sure that  

the lumbar support  

adjustment height is  

sufficient, especially  

if you choose  

a comfortable double 

seat. If you need a higher 

lumbar support position 

than XXL offer then try 

XmEN models or GIGANT  

(page  62–69).

Mechanika BODY

 A
 B

 C

 D

Mechanika FLeXi

 A
 B

 C
 D
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5 6 7 8

1 2 3 4

iBOdY L/XL chairs  

supplemented  

with a full range  

of accessories

Volitelný píst pro 
nastavení výšky
Optional gas lift for  
different height

Bederní přífuk
Lumbar Air pump

Dvojitý komfortní 
sedák
double comfort seat

hlavová podpěrka
Head support

Výšková aretace opěry
Backrest locking

ramínko na šaty
Hanger

prodloužené a šikmé 
područky 4D
Armrests

Kolečka měkká nebo  
tvrdá podle typu  
podlahy
Hard or soft castors  
for various floors

chcete ještě zdokonalit svou terapeutickou židli iBODY?  

Vyberte si z široké nabídky volitelného příslušenství,  

nebo rovnou to nejlepší = iSUperBODY.

Would you like to improve your therapeutic chair 

iBOdY? choose from a wide range of optional 

accessories or the best solution directly  

= iSUPERBOdY.

pOKUD Si ZVOLÍTe pLNOU VÝBaVU  

iSUperBODY UŠeTřÍTe až  

50% Z ceNY přÍSLUŠeNSTVÍ.

IF YOU cHOOSE THE FULL EQUIPmENT  

OF iSUPERBOdY YOU cAN SAVE UP TO  

50% FROm THE PRIcE OF AccESSORIES.

 1

 3

 4

 5

 6

 8

iSUPERBODY L / XL 

židle iBODY  
L/XL doplněné  
o plnou výbavu  
příslušenství

 2

7
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1

2

3

4

5

6

DVOJiTÝ KOMFOrTNÍ / 
dOUBLE cOmFORTJeDNODUchÝ / STANdARd

čerNé / BLAcK

chrOM / cHROmE

TVrDé / HARd

MěKKé 
/SOFT

3D/4D KX43

3D/4D  
prODLOUžeNé  

+ čaLOUNěNé + ŠiKMé 
/HEIGHTENEd

G E C

OB - ZáKLaDNÍ 
/ BASIc

OL  –  VeLKá / 
LARGE

OM – STřeDNÍ 
/ mEdIUm

Unikátní hlavová podpěrka pro relaxační pozici ve 
3 velikostech - základní (OB), střední (OM) a velká (OL)

Unique head support for a relaxation position in 3 sizes  
- basic (OB), medium (Om) and large (OL)

pro maximální komfort při dosedání (zejména při  
bolestivých stavech v oblasti pánve, bederní páteře apod.)

For maximum comfort when sitting down (especially  
when in painful conditions in the pelvis, lumbar spine, etc.)

chromové nebo černé

chrome or black (version)

(pouze pro modely LS) Zabrání nechtěné změně polohy  
opěry např. při rychlém vstávání ze židle.

(LS models only) Secure the backrest against the unwanted 
change of the position e.g. when quickly getting up.

2

1 5

3

hlavová podpěrka
Head support

Dvojitý komfortní sedák
double comfort seat

Nastavitelná bederní opora pro uživatele s více 
prohnutou oblastí beder (hyperlordóza).

Adjustable lumbar support for users with more 
curved lumbar area (hyperlordosis).

6 Bederní přífuk
Lumbar Air pump

pokud vám nevyhovuje standardní výška sedu  
objednejte si kratší nebo delší píst vhodný pro vaši výšku 
popř. komfortní píst s dopružením.

If the standard seat height does not suit you, order  
a shorter or longer piston suitable to yourheight or special 
comfort low action gas springs.

7 Volitelný píst pro nastavení výšky
Optional gas lift for different height

Výšková aretace opěry
Backrest locking

ramínko na šaty
Hanger

podle typu podlahy lze volit vhodná kolečka: 
tvrdá – pro měkké podlahy / nebo měkká – 
pro tvrdé podlahy.

According to the floor type you can choose 
the appropriate castors: hard – for soft floors 
or soft– for hard floors.

8 Kolečka měkká nebo tvrdá  
podle typu podlahy
Hard or soft castors for various floors

pro dokonalejší nastavení výšky a pracovní polohy  
područek např. u osob s kratšími pažemi.  
přehled všech typů najdete na str. 78. 

Volitelné 4D/3D prodloužené se sklonem vpřed  
nebo vzad. Možnost čalounění všech typů područek  
do omyvatelné koženky KX43.

To better adjust the height and work position  
of the armrests e.g. for people with shorter arms. 
For summary of all types please see page 78. 

Optional 4d/3d heightened with a forward or backward  
incline. Possibility to cushion all types of armrests  
in washable leatherette KX43.

4 prodloužené a šikmé područky 4D/3D
Armrests

4D čaLOUNěNé  
/ 4D OriG. UphOLSTerY

3D čaLOUNěNé 
/ 3D OriG. UphOLSTerY

7 8

iSUPERBODY L / XL
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TYPY ČALOUNĚNÍ  / upholstery types

TYP A / Type A 
(jednobarevné / one color)

všechny části čalounění  
v jedné barvě

all parts of the chair in one color

TYP B / Type B 
(dvoubarevné napůl  / two colors)

1. barva = sedák a područky 
2. barva = opěra + hlavová podpěrka

1. color = seat and armrests 
2.  color = backrest + headrest

TYP 8  / Type 8 
(dvoubarevné BODNY  
/ two colors - zones)

1. barva = kontaktní horní plochy sedáku  
+ opěry + hlavové podpěrky + područky 
2. barva = boční plochy sedáku + boční  
a zadní plochy opěry(tzv. BODNY)

1. color = top contact surface of seat  
+ backrest + headrest + armrests 
2. color = side zones of the seat + side  
and back zones of the backrest

A

Vyobrazené barvy potahů a moření prOWOrK nemusejí díky technologii tisku odpovídat skutečnosti. 

při objednávce si VžDY vyžádejte originální vzorníky potahů prOWOrK s reálnými vzorky látek. 

ZÁKLADNÍ POTAHY  
A KOŽENKY

BASIc UPHOLSTERY  
ANd LEATHERETTE

B
ZÁTĚŽOVÉ  
POTAHY

EXTRA RESISTANT  
UPHOLSTERY

C

rX 04

SPECIÁLNÍ  
VZDUŠNÁ KŮŽE

SPEcIAL  
PERmEABLE  
LEATHER

Because of the used printing technology the pictured colors of upholstery and varnishing do not have to match the actual shades.  

When ordering ALWAYS ask for the original PROWORK pattern book with the actual upholstery fabric samples and wood varnishing shades.

ZX 65ZX 61 ZX 82 ZX 80

iBODY  potahy & čalounění / upholstery & fabrics
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A special therapeutic imEdI chair combines a smaller spring Therapia 

seat with the low anatomical lumbar support. This exceptional  

ergonomic chair was developed especially for people suffering from 

scoliosis, extremely rounded back and other congenital or gained 

physical disorders, especially in the back area, to whom neither regular 

chairs nor therapeutic chairs iENERGY or iBOdY suit.

Speciální terapeutická židle 

iMeDi kombinuje menší   

pružinový sedák Therapia  

s anatomickou nízkou bederní 

opěrou. Tato výjimečná  

ergonomická židle byla  

vyvinuta především pro lidi 

trpící skoliózou, extrémně  

kulatými zády a dalšími  

vrozenými, či získanými  

tělesnými vadami, zejména  

v oblasti zad, kterým  

nevyhovují běžné židle  

ani terapeutické židle  

ieNerGY a iBODY.

iMEDI

iMeDi   4140    iMeDi
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iMEDI zóny
představujeme / introducing

pacientem se rozumí osoby  
s menšími či většími zdravotními 
omezeními zejména týkající 
se oblasti zad – např. skolióza, 
hyperkyfóza, hyperlordóza atd.  

citlivé podepření výhradně bederní 
oblasti s možností výškového 
nastavení nízké opěry může být velmi 
vhodné i pro určité pooperační stavy, 
vrozené, či získané vady držení těla 
apod. zejména tam, kde není vhodné 
použít terapeutický soustředěný 
symetrický tlak (modely iBODY 
a ieNerGY) – právě zde může být 
iMeDi  správnou volbou.

rOZhODNě DOpOrUčUJeMe 
VžDY KONZULTOVaT VhODNOST 
TOhOTO řeŠeNÍ pracOVNÍhO 
SeDU S VaŠÍM LéKařeM.

Vhodnost iMeDi pro lékaře je dána 
samotnou velikostí a konstrukcí 
iMeDi (včetně zvýšené laboratorní 
verze) – jako u většiny oblíbených 
lékařských židlí je zde střední velikost 
sedáku s nízkou výškou opěry 
což vede k velmi malým nárokům 
na prostor. 

Současně židle nabízí vysoký 
ergonomický „lékařský“ komfort a je 
velmi univerzální, co se týče velikosti 
postavy, zejména díky velkému 
rozsahu nastavení. antibakteriální, 
antiurinální a antistatické lékařské 
koženky nejvyšší jakosti s možností 
opakované desinfekce jsou pro 
lékařské prostředí zcela vyhovující.

pokud řešíte problém malých prostor 
domácí pracovny, studentského 
pokoje nebo firemní kanceláře 
a hledáte co nejvíce univerzální 
zdravotní židli pro různé typy 
a velikosti postavy, volte iMeDi 
v kancelářské verzi.

A patient is a person with lesser or 
greater health limitation, particularly 
in the back area - such as scoliosis, 
hyperkyfosis, hyperlordosis, etc. 

Gentle support of especially the 
lumbar area with a choice of the low 
backrest height adjustment can be 
very suitable for certain postoperative 
conditions, congenital or gained 
defects of posture, etc., especially 
when it is not appropriate to use 
therapeutic centered symmetrical 
pressure (models iBOdY and 
iENERGY) - here imEdI can be the 
right choice. 

WE ALWAYS REcOmmENd TO 
cONSULT THE PROPRIETY OF THIS 
SOLUTION OF YOUR WORK SITTING 
WITH YOUR dOcTOR. 

The suitability of imEdI for doctors is 
given by the very size and structure 
of imEdI (including heightened 
laboratory version) - like in most of 
the popular medical chairs there is 
a medium sized seat here therefore 
there is a very small space required. 

At the same time the chair offers 
high ergonomic „medical“ 
comfort and is very universal 
in terms of body size, mainly 
thanks to the large setting 
range. Antibacterial, anti-
urinal, and antistatic 
medical leatherette 
of the highest quality 
with the possibility of 
repeated disinfection 
is fully satisfactory for 
medical environment. 

If you are dealing with a problem of 
a small home office, student room, 
or offices and looking for the most 
universal health chair for different 
body types and physiques, select the 
imEdI in an office version.

 C    D    viz ieNerGY (str. 8) 
see iENERGY (page 8)

 E    anatomická opěra u modelů iMeDi  
zajistí přiměřené a současně jemné  
podepření beder všem osobám  
s problémy v oblasti zad 
 
an anatomical backrest in models imEdI 
ensures the adequate and at the same 
time gentle lumbar support to anyone 
with back problems

Díky relativně univerzální velikosti  
a dostatečnému rozsahu nastavení je 
speciální židle iMeDi vhodná i pro většinu 
zdravé populace, počínaje studenty 
a seniory konče. Díky relativně malým 
nárokům na prostor je tato židle vhodná 
i pro stísněné domácí pracovny, dětské 
pokoje nebo malé kanceláře. 

Thanks to the universal size and the 
sufficient adjustment range a special 
imEdI chair is suitable for most of the 
healthy population, starting from students 
and ending with seniors. Thanks to the 
relatively small space requirements  
is this chair suitable for a home office,  
a children‘s room or a small office.

KDY JE iMEDI SPRÁVNOU VOLBOU? 
iMeDi je vhodné řešení pro

1. pacieNTY 
2. LéKaře 
3. MaLé prOSTOrY

WHEN IS iMEDI THE RIGHT CHOICE? 
imEdI is a proper solution for

1. PATIENTS 
2. dOcTORS 
3. SmALL SPAcES

iMeDi   4342    iMeDi
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50 – 110 kg
max 130 kg

155 – 175 cm

Kancelářské provedení nízké, kovové části  

černé nebo chromové, lze i bez područek. 

V nabídce také ve zvýšené recepční nebo  

pokladní verzi (černé nebo chromové) s opěr-

ným kruhem a kluzáky, s područkami nebo bez.

LOW OFFIcE VERSION, metal parts black or 

chrome, also without armrests. Also available 

in an heightened reception or cash desk version 

(black or chrome) with a support ring and 

gliders, with or without armrests.

iMEDI
představujeme / introducing

LéKařSKá VerZe v chromovém provedení  

s bílými plastovými doplňky (kolečka, kryt 

pístu) zahrnuje 4 modely:

- nízká verze bez područek a s područkami 

3/4D nebo zvýšená (laboratorní) verze  

s výškově stavitelným opěrným kruhem  

pro nohy bez područek a s područkami 3/4D. 

Zvýšená verze se dle platné normy  

z bezpečnostních důvodů dodává  

výhradně s kluzáky místo koleček.

A mEdIcAL VERSION in chrome with white  
plastic accessories (castors, piston cover)  
includes 4 models:

- low version with or without armrests 3/4d or 
heightened (laboratory) version with height  
adjustable supporting ring for legs with  
or without armrests 3/4d. 

The heightened version is according to valid 
standards for safety reasons supplied exclusively 
with gliders instead of castors.

iMEDI lékařská verzeiMEDI kancelářská verze

 A    nastavení výšky sedu
 B    nastavení hloubky sedu
 C    blokace/uvolnění dynamického polohování
 D    nastavení tuhosti (klička)

 A    seat height setting 
 B    seat depth setting
 C    blocking / unblocking of dynamic positioning
 D    stiffness setting (rotary handle)

Mechanika FLeXi+

 A  B  C

 D

iMeDi   45
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50 – 110 kg
max 130 kg

155 – 175 cm

5910
↘ černé kovy 
↘ s područkami
↘ black 
↘ with armrests

5010
↘ černé kovy
↘ bez područek
↘ black
↘ without armrests

5930
↘ černé kovy, zvýšená
↘ s područkami
↘ black, heightened
↘ with armrests

5030
↘ černé kovy, zvýšená
↘ bez područek
↘ black, heightened
↘ without armrests

5912
↘ chrom
↘ s područkami
↘ chrome
↘ with armrests

5012
↘ chrom 
↘ bez područek
↘ chrome 
↘ without armrests

5932
↘ chrom, zvýšená
↘ s područkami
↘ chrome, heightened
↘ with armrests

5032
↘ chrom, zvýšená
↘ bez područek
↘ chrome, heightened
↘ without armrests

iMEDI  pro kancelář / for office

iMeDi   4746    iMeDi
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max 130 kg
155 – 175 cm 50 – 110 kg

iMEDI  lékařská / medical version

5915
↘ lékařská

↘ chrom

↘ for medics 

↘ chrome  

5015
↘ lékařská

↘ chrom

↘ bez područek

↘ for medics 

↘ chrome  

↘ without armrests

5932
↘ chrom, zvýšená
↘ s područkami
↘ chrome
↘ with armrests

5032
↘ chrom, zvýšená
↘ bez područek
↘ chrome, heightened
↘ with armrests

iMeDi   4948    iMeDi
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TYPY ČALOUNĚNÍ  / upholstery types

TYP A / Type A 
(jednobarevné / one color)

všechny části čalounění  
v jedné barvě

all parts of the chair in one color

TYP B / Type B 
(dvoubarevné napůl  / two colors)

1. barva = sedák a područky 
2. barva = opěra

1. color = seat and armrests 
2.  color = backrest

TYP 8  / Type 8 
(dvoubarevné BODNY  
/ two colors - zones)

1. barva = kontaktní horní plochy  
sedáku + opěry + područky 
2. barva = boční plochy sedáku  + boční  
a zadní plochy opěry(tzv. BODNY)

1. color = top contact surface of seat  
+ backrest + armrests 
2. color = side zones of the seat + side  
and back zones of the backrest

ZX 95ZX 81

A

Vyobrazené barvy potahů a moření prOWOrK nemusejí díky technologii tisku odpovídat skutečnosti. 

při objednávce si VžDY vyžádejte originální vzorníky potahů prOWOrK s reálnými vzorky látek. 

KX 30

ZÁKLADNÍ POTAHY  
A KOŽENKY

BASIc UPHOLSTERY  
ANd LEATHERETTE

B ZÁTĚŽOVÉ  
POTAHY

EXTRA RESISTANT  
UPHOLSTERY

Because of the used printing technology the pictured colors of upholstery and varnishing do not have to match the actual shades.  

When ordering ALWAYS ask for the original PROWORK pattern book with the actual upholstery fabric samples and wood varnishing shades.

iMEDI  potahy & čalounění / upholstery & fabrics

rX 04

C SPECIÁLNÍ  
VZDUŠNÁ KŮŽE

SPEcIAL  
PERmEABLE  
LEATHER

iMeDi   5150    iMeDi
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iWOrK nabízí 4 různé modely  

a vysoce inovativní a inteligentní 

řešení zdravého sezení zejména 

pro nepřetržité provozy 24/7, 

nejnáročnější provozní podmínky 

firemních kanceláří i domácích 

pracoven.

ekonomicky nejdostupnější  

řešení kvalitní terapeutické  

židle nabízí UNiSiT.

iWORK

24/7

iWork offers 4 different models and highly innovative and intelligent 

solution for healthy sitting, especially for continuous operations 

24/7, the toughest operating conditions of corporate offices,  

and home offices. The quality therapeutic chair UNISIT offers  

economically the most affordable solution.

iWOrK   5352    iWOrK
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iWORK

MAXIUNISIT

modely  GiGaNT a XMeNmodel MaXi

155 – 175 cm 50 – 110 kg
max 130 kg

XMEN

170 – 190 cm 70 – 110 kg
max 130 kg

XL 160 – 210cm 60 – 150 kg
max 150 kg

cenově dostupný ekonomický model  

terapeutické židle pro univerzální použití  

a různé postavy.

robustní konstrukce, klasický design a velmi 

citlivé podepření těla pro vyšší a robustnější 

uživatele.

Nová koncepce terapeutického ergonomického 

sedadla vyvinutého pro nepřetržité provozy 24/7 

s nejvyšší odolností a uživatelským komfortem. 

An affordable economic model of  
the therapeutic chair for universal use  
and different body types.

Robust construction, classic design and  
very gentle body support for higher  
and more robust users.

New concept of the therapeutic ergonomic chair 
developed for continuous 24/7 operations with 
the highest durability and user‘s comfort.

GIGANT

180 – 210cm 80 – 160 kg
max 160 kg

Největší velikost zdravotní židle v naší nabídce. 

Maximální odolnost konstrukce, největší možná 

velikost zesíleného sedáku a opěry, 4 speciální 

biozóny Therapia .

The biggest size of the medical chair in our 
assortment. maximal durability of construction, 
the largest possible size of the reinforced seat 
and backrest, 4 special biozones THERAPIA.

MechaNiKa FLeXi+

Nová mechanika FLeXi+ je určena 
speciálně pro řadu ieNerGY. hlavní 
odlišnost od robustnější mecha-
niky BODY je možnost snadného 
nastavení nižších hodnot protiváhy 
na hmotnost uživatele pod 70 kg 
pomocí otočné kličky. Současně lze 
dosáhnout i vyšší tuhosti pro uživa-
tele nad 100 kg. Mechanika FLeXi+ 
má mírně větší úhel sklonu sedáku 
v záklonu než mechanika BODY.

THE NEW FLEXI+ mechanism is 
intended specifically for iENERGY 
models. The main difference from 
the more robust BOdY mechanism 
is the ability to set the lower coun-
terbalance for users with the weight 
of less than 70 kg by using the rotary 
handle. At the same time it is possi-
ble to achieve a greater stiffness for 
users with the weight of more than 
100 kg. The FLEXI+ mechanism has  
a slightly greater angle of the seat 
when bending backward than BOdY 
mechanism.

MechaNiKa BODY

Osvědčená a spolehlivá robustní  
mechanika s výhradně pravorukým 
ovládáním (všechny ovládací ele-
menty jsou na pravé straně) je pře-
devším vhodná pro všechny osoby 
s váhou vyšší než 70 kg a menší než 
110 kg. při zadní relaxační pozici je 
přizvednutí synchronního sedáku 
menší než u mechaniky FLeXi+.

mEcHANISm BOdY
Proven and reliable strong mecha-
nism with solely right-hand control 
(all control elements are on the 
right side) is particularly suitable 
for all persons weighing more than  
70 kg and less than 110 kg. When  
the backrest is in relaxation position, 
the rising of the synchronous seat is 
lesser than in FLEXI+ mechanism.

MechaNiKa eXTreM

Nová synchronní mechanika eX-
TreM byla vyvinuta pro nejvyšší 
zatížení dispečerských sedadel. 
Mimo zvýšenou odolnost nabízí 
dvě nové funkce – rychlonastavení 
tuhosti a nezávislý negativní sklon 
sedáku. Odolnost max. 160 kg.

The new synchronous mechanism 
EXTREm has been developed for the 
maximal load of dispatcher seats. 
Apart from increased resistance it 
offers two new functions - quick 
adjustment of stiffness and an 
independent negative seat angle. 
durability max. 160 kg.

model  UNiSiT

Volitelně ramínko pro modely MaXi, XMeN, GiGaNT 
Optional hanger for MaXi, XMeN, GiGaNT

představujeme / introducing

ikony detailněji na str. 58
more detailed icons on page 58

iWOrK   5554    iWOrK
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max 130 kg
70 – 110 kg155 – 175 cm

cenově dostupný a velikostně univerzální model  

UNiSiT tvoří kvalitní kancelářská židle, do které jsou 

integrovány terapeutické zóny s velmi mírným  

působením. 

Tato kombinace je vhodná pro domácí  

pracovny a především pro kanceláře  

s častým střídáním zaměstnanců. 

Volitelné příslušenství - bederní přífuk.

An affordable and dimensionally universal model UNISIT 

is a quality office chair, into which are integrated thera-

peutic zones with a very soft effect. 

This combination is suitable for home offices and for 

offices with frequent rotation of employees. Optional 

accessories - lumbar air pump.

UNISIT

3980
↘ bez područek

↘ without armrests

3990
↘ černé kovy

↘ 3D pUr područky

↘ black

↘ 3d PUR armrests

mechanika FLeXi+

 A    nastavení výšky sedu
 B    nastavení hloubky sedu
 C    blokace/uvolnění dynamického polohování
 D    nastavení tuhosti (klička)

 A    seat height setting 
 B    seat depth setting
 C    blocking / unblock. of dynamic positioning
 D    stiffness setting (rotary handle)

 A

 B

 C

 D

iWOrK   5756    iWOrK
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max 130 kg
70 – 110 kg170 – 190 cmXL

MAXI

9912
↘ chrom

↘ chrome

9910
↘ černé kovy

↘ black

robustní terapeutická židle v klasickém designu nabízí  

díky menším biozónám mírný terapeutický efekt zejména 

citlivým osobám a seniorům. Vhodné pro vyšší a robustnější 

typy postav. Originální střih čalounění umožňuje  

kombinovat různé typy potahů (antistatické, antibakteriální,  

omyvatelné apod.), což může být výhodné v některých  

nepřetržitých provozech a na speciálních průmyslových nebo 

lékařských pracovištích. (ukázky potahů str. 60-61, 70-75)

Thanks to the smaller biozones offers the robust therapeutic 
chair in classic design soft therapeutic effect especially to 
sensitive persons and seniors. Suitable for taller and more 
robust body types. The original cushioning allows to com-

bine different types of upholstery (antistatic, antibacterial, 
washable, etc.), which can be advantageous in some conti-
nuous operations and special industrial or medical centers 
(upholstery illustration page 60-61, 70-75).

mechanika BODY

ramínko na šaty /Hanger

čerNé / BLAcK chrOM / cHROmE

 A    nastavení výšky sedu
 B    nastavení hloubky sedu
 C    blokace/uvolnění dynamické pozice
 D    nastavení síly protiváhy

 A    seat height setting
 B    seat depth setting
 C    blocking / unblocking of the dynamic position
 D    counterbalance force setting

 A
 B

 C
 D

VOLiTeLNé přÍSLUŠeNSTVÍ 
OPTIONAL AccESSORIES

područky 4D/3D  omyvatelné 
Armrests 4d/3d washable

4D 
prODLOUžeNé  
OMYVaTeLNé
HEIGHTENEd  

WASHABLE

3D 
prODLOUžeNé  
OMYVaTeLNé
HEIGHTENEd  
WASHABLE

iWOrK   5958    iWOrK
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MAXI potahy & čalounění / upholstery & fabrics

iWOrK   6160    iWOrK
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max 150 kg
60 – 150 kg160 – 210 cm

XMEN

robustní konstrukce vyhoví i velmi vysokým postavám, nejkvalitnější a nejodolnější použité  

komponenty, maximální rozsah nastavení všech důležitých prvků a mechanicky nejodolnější 

potah umožňující garanci největší možné provozní spolehlivosti s 5 letou zárukou, zejména  

pro vícesměnné dispečerské provozy. Volitelně lze nahradit jemnějším potahem s 200 000 ot.

Robust construction will satisfy even very tall persons, the most durable components of the highest quali-

ty used, the maximum setting range of all important elements and mechanically most durable upholstery 

enable the guarantee of the greatest possible operational reliability with a 5 year warranty, especially for 

dispatcher operations. Optionally you can substitute with a softer upholstery of 200 000 rpm.

Konstrukční řešení XMeN s biozónami 

podporuje zdravější způsob sezení,  

a současně nabízí maximální možný  

komfort pro různé postavy zejména  

při střídání pracovníků a nejvyšší  

dosažitelnou velikostní univerzálnost. 

construction solution XmEN with biozones 

encourages healthier way of sitting, while 

offering the maximum possible comfort for 

various body types, especially when there is 

the rotation of employees and the highest 

available size versatility.

STaNDarDNÍ přÍSLUŠeNSTVÍ 
STANdARd  AccESSORIES

4D prODLOUžeNé pODrUčKY 
+ KOMFOrTNÍ SeDáK 
4d HEIGHTENEd ARmRESTS 
+ cOmFORT SEAT

7790
↘ černé kovy

↘ black

mechanika eXTreM

iWOrK   6362    iWOrK
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max 160 kg
80 – 160 kg180 – 210 cm

GIGANT

GiGaNT je konstrukčně podobný jako XMeN, ale 

sedák i opěra byly ještě zvětšeny až na velikost 

XXL. Mechanika eXTreM nabízí extrémně rychlé 

přenastavení tuhosti v rozsahu 80 – 160kg  

a nezávislý negativní sklon sedáku.  

robustní konstrukce, nejodolnější komponenty  

a maximální rozsah nastavení – to je GiGaNT.

GIGANT is structurally similar to the XmEN, but the seat and 

backrest are still enlarged up to size XXL. The EXTREm me-

chanism offers extremely quick adjustment of stiffness in the 

range of 80-160 kg and an independent negative seat angle. 

Robust construction, the most durable components and a 

maximum range of adjustment - it‘s GIGANT.

Konstrukční řešení  

GiGaNT s biozónami  

podporuje co nejzdravější 

sezení pro obézní, zavalité,  

extrémně široké a vysoké  

postavy. 

Structural solution GIGANT 

with biozones encourages the 

healthiest sitting for obese, 

stocky, extremely wide and tall 

persons.

STaNDarDNÍ přÍSLUŠeNSTVÍ 
STANdARd  AccESSORIES

4D prODLOUžeNé pODrUčKY 
KOMFOrTNÍ SeDáK
4d HEIGHTENEd ARmRESTS
cOmFORT SEAT

7890
↘ černé kovy

↘ black

mechanika eXTreM

iWOrK   6564    iWOrK
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VOLiTeLNé přÍSLUŠeNSTVÍ 
OPTIONAL AccESSORIES

područky 4D/3D omyvatelné 
Armrests 4d/3d washable

4D 
prODLOUžeNé  
OMYVaTeLNé
HEIGHTENEd  
WASHABLE

3D 
prODLOUžeNé  
OMYVaTeLNé
HEIGHTENEd  
WASHABLE

1

 2

opěra GiGaNT vyšší o 7 cm

sedák GiGaNT širší o 4 cm

GIGANT backrest higher by 7 cm

GIGANT seat wider by 4 cm

1

1

 2

 2

ramínko na šaty 
Hanger

Volitelný sklon područek
Optional armrest tilt

XMeN & GiGaNT nabízí  

uživateli nezávislé 

nastavení  sklonu sedáku 

ve 3 různých polohách 

(0, -2.5, -5 stupňů), 

maximální možnou 

relaxační pozici opěry 

a extrémně rychlé 

přenastavení tuhosti  

s výjimečným rozsahem 

80 – 160kg. 

XMeN & GiGaNT  offers 
users the independent 
seat incline adjustment in  
3 different positions  
(0, -2.5, -5 degrees), 
maximal relaxation 
position of the backrest 
and extremely quick 
stiffness adjustment  
with an exceptional range 

of 80 – 160 kg.

Mechanicky nejodolnější potah ( 500 000 ot. Martinda-

le) poskytuje největší možnou provozní spolehlivost  

s pětiletou zárukou až do maximální hmotnosti 160 kg. 

pro domácí a kancelářské použití lze použít jemnější 

zátěžový potah s 200 tis ot. MarTiNDaLe.

mechanically the most durable fabric (500 000 rpm.  
martindale) provides the greatest possible operational 

durability with 5 year warranty up to the maximal weight 
of 160 kg. For home and office using can be used the softer 

durable upholstery with 200 000 rpm. mARTINdALE.

XMEN / GIGANT strongest ergotwins

mechanika eXTreM

Nová synchronní mechanika eXTreM byla vyvinuta pro nejvyšší zatížení dispečerských sedadel. Mimo zvýšenou odolnost nabízí 
dvě nové funkce – rychlonastavení tuhosti a nezávislý negativní sklon sedáku. po vysunutí objímky na regulační tyči je možné  
otáčením upravit v několika snadných krocích tuhost mechaniky podle hmotnosti uživatele a to ve zvýšeném rozsahu 80-140kg  
s maximální hodnotou 160 kg. Nastavení provádíme vždy v přední poloze opěry. pro maximální individuální pohodlí lze pomocí  
zadní páčky  upravit sklon sedáku nezávisle na naklánění synchronní mechaniky. při otočení páčky dopředu je sklon sedáku v základní 
vodorovné poloze. při otočení dolů je sklon sedáku -2,5 stupně a při otočení páčky dozadu je negativní sklon sedáku -5 stupňů.  
Naklápění sedáku je velmi výhodné při dlouhých hodinách sezení, protože se změnou sklonu pánve odlehčujeme zatížení páteře.

The new synchro mechanism EXTREmE has been developed for maximal load of dispatcher seats. Apart from increased resistance 
it offers two new functions - quick adjustment of stiffness and an independent negative seat angle. After ejecting the collar on the 
control rod it is possible by turning it to adjust the stiffness of the mechanism in a few easy steps depending on the user‘s weight.  
The increased range is from 80 to 140 kg with a maximum value of 160 kg. The setting must be always adjusted in the front position  
of the backrest. For maximum individual comfort you can adjust the seat angle with back lever independently on the tilting of the 
synchro mechanism. When turning the lever down the seat angle is -2,5 degrees and when turning the lever to the back the negative 
seat angle is -5 degrees. Tilting the seat is very convenient when sitting for long hours, because with the pelvic change of the posture is 
the load on spine lesser.

pro modely XMeN a GiGaNT je ramínko  
k dispozici pouze v černé barvě.

For models XmEN and GIGANT hanger in 
black version only.

iWOrK   6766    iWOrK
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B

BX 16 ZX 95ZX 81BX 12

Vyobrazené barvy potahů a moření prOWOrK nemusejí díky technologii tisku odpovídat skutečnosti. 

při objednávce si VžDY vyžádejte originální vzorníky potahů prOWOrK s reálnými vzorky látek. 

ZÁTĚŽOVÉ  
POTAHY
 RESISTANT  
UPHOLSTERY

BX 11 BX 12

Because of the used printing technology the pictured colors of upholstery and varnishing do not have to match the actual shades.  

When ordering ALWAYS ask for the original PROWORK pattern book with the actual upholstery fabric samples and wood varnishing shades.

XMEN / GIGANT potahy & čalounění / upholstery & fabrics

TYP A / Type A 
(jednobarevné / one color)

všechny části čalounění  
v jedné barvě

all parts of the chair in one color

TYP B / Type B 
(dvoubarevné napůl  / two colors)

1. barva = sedák a područky 
2. barva = opěra + hlavová opěrka

1. color = seat and armrests 
2.  color = backrest + headrest

TYP 8  / Type 8 
(dvoubarevné BODNY  
/ two colors - zones)

1. barva = kontaktní horní plochy sedáku  
+ opěry + hlavové opěrky + područky 
2. barva = boční plochy sedáku + boční  
a zadní plochy opěry(tzv. BODNY)

1. color = top contact surface of seat  
+ backrest + headrest + armrests 
2. color = side zones of the seat + side  
and back zones of the backrest

TYPY ČALOUNĚNÍ  / upholstery types

iWOrK   6968    iWOrK
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KX 34

KX 38

KX 47

KX 36

KX 40

KX 48

ZX 62

ZX 65

ZX 68

KX 30

KX 37

KX 46

KX 50

ZX 60

ZX 63

ZX 66

ZX 69

ZX 61

ZX 64

ZX 67

ZX 70

ZÁKLADNÍ 
POTAHY  

A KOŽENKY

BASIc  
UPHOLSTERY 

ANd  
LEATHERETTE

VZOrNÍK pOTahů ZXVZOrNÍK pOTahů KX
FABRIc SAmPLES  KX FABRIc SAmPLES  ZX

Because of the used printing technology the pictured colors may not match the actual shades. When ordering ALWAYS  

ask for the original PROWORK pattern book with the actual upholstry fabric samples and wood varnishing shades.

Vyobrazené barvy potahů a moření prOWOrK nemusejí díky technologii tisku odpovídat skutečnosti. 

při objednávce si VžDY vyžádejte originální vzorníky potahů prOWOrK s reálnými vzorky látek. 

A A
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ZX 80

ZX 84

ZX 88

ZX 92

ZX 81

ZX 85

ZX 89

ZX 93

ZX 82

ZX 86

ZX 90

ZX 94

ZX 83

ZX 87

ZX 91

ZX 95

VZOrNÍK pOTahů ZX
FABRIc SAmPLES  ZX

Because of the used printing technology the pictured colors do not have to match the actual shades. When ordering ask 

ALWAYS for the original PROWORK pattern book with the actual upholstery fabric samples and wood varnishing shades.

ZÁTĚŽOVÉ 
POTAHY

RESISTANT 
UPHOLSTERY

VZOrNÍK pOTahů BX

BX 16

BX 25

BX 58

BX 11

BX 19

BX 26

BX 59

BX 12

BX 23

BX 27

BX 61

BX 14

BX 24

BX 50

BX 63

FABRIc SAmPLES  BX

Vyobrazené barvy potahů a moření prOWOrK nemusejí díky technologii tisku odpovídat skutečnosti. 

při objednávce si VžDY vyžádejte originální vzorníky potahů prOWOrK s reálnými vzorky látek. 

B B
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PRAVÁ KŮŽE 
GENUINE LEATHER

SPECIÁLNÍ  
PRODYŠNÁ KŮŽE 

SPEcIAL PERmEAmBLE 
LEATHER

C C
VZOrNÍK pOTahů EX VZOrNÍK pOTahů RX
FABRIc SAmPLES  EX FABRIc SAmPLES  RX

Vyobrazené barvy potahů a moření prOWOrK nemusejí díky technologii tisku odpovídat skutečnosti. 

při objednávce si VžDY vyžádejte originální vzorníky potahů prOWOrK s reálnými vzorky látek. 

Because of the used printing technology the pictured colors do not have to match the actual shades. When ordering ask 

ALWAYS for the original PROWORK pattern book with the actual upholstery fabric samples and wood varnishing shades.

eX 27 rX 04

eX 34 rX 08eX 30 rX 09
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ceNOVá KaTeGOrie A B C

SKUpiNY pOTahů KX 30-38 KX 40-48 ZX 60 – 70 BX 11-27 BX 50-63 ZX 80-95 EX 27-34 RX 04-09

ieNerGY x x x

iBODY x x x

iMeDi x x

UNiSiT x x x x

MaXi x x

XMeN x x x x x x

GiGaNT x x x x x x

 doporučený potah / recommended upholstery x nelze použít, nedoporučuje se / not recommended

VÝBěr pOTahů / FABRIc cOmBINATIONS cerTiFiKáTY / cERTIFIcATES

SKUpiNY pOTahů / FABRIc GROUPS
CENOVÁ SKUPINA A. / PRIcE KATEGORY A.  ZÁKLADNÍ POTAHY A KOŽENKY/ BASIc UPHOLSTERY ANd LEATHERETTE

KX 30 – 38 / KX 50 lékařská koženka / medical leatherette

KX 40 – 48 speciální antibakteriální omyvatelný potah schopný desinfekce  
 / antibacterial washable disinfectable upholstery

ZX 60 – 70 extra jemný potah / extra soft upholstery

CENOVÁ SKUPINA B. / PRIcE KATEGORY B.  ZÁTĚŽOVÉ POTAHY /  RESISTANT UPHOLSTERY

BX 11 – 27  extrémně odolný zátěžový potah / extremely strong durable upholstery

BX 50 – 63 speciální neklouzavý potah / special nonslip upholstery

ZX 80 – 95 jemný zátěžový potah s organickým efektem / soft durable organic effect upholstery

CENOVÁ SKUPINA C. / PRIcE KATEGORY c.  PRAVÁ A SPECIÁLNÍ PRODYŠNÁ KŮŽE  
 / GENUINE LEATHER ANd SPEcIAL PERmEABLE LEATHER

eX 27 – 34 pravá kůže / genuine leather

rX 04 – 09  speciální prodyšná kůže / special permeable leather

cerTiFiKáT cSN eN 1335

Naše nejprodávanější výrobky 
splňují platné národní a evropské 
normy pro sedací nábytek.

cERTIFIcATE cSN EN 1335

Our best selling products meet valid 
national and European standards for 
sitting furniture.

průMYSLOVÝ VZOr

INdUSTRIAL dESIGN

OceNěNÍ NeJLepŠÍ  
KaNceLářSKá žiDLe 2011

PRIzEd WITH THE OFFIcE  
cHAIR 2011 PRIzE.

PROWORK spol. s r. o.

Český výrobce klinicky testovaných zdravotních 

židlí THERAPIA®, držitel ochranné značky, průmyslového 

a užitného vzoru THERAPIA®, výrobce ergonomických, 

zdravotnických, kancelářských a průmyslových sedadel vyšší třídy

pro ergonomické poradenství 
a prodej výrobků značky 

THERAPIA® a PROWORK®

uděluje společnosti

certifikát

VÝROBCEM DOPORUČENÝ
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

datum Ing. Petr Havlena
jednatel PROWORK 

systé m  a kt i v n í h o  s eze n í

XYZ interier  s.r.oXYZ interier  s.r.o

systé m  a kt i v n í h o  s eze n í

PROWORK Ltd.

producer of unique therapeutic healthy chairs THERAPIA® with clinical 

testing, EN 1335 standards and EU Registration of community designs and 

producer of high class ergonomic executive armchairs, office chairs, industrial 

and medical chairs

for ergonomic consultancy and exclusive distribution of 
THERAPIA® chairs and all PROWORK‘s products in 

NORWAY

confers company

as an

EXCLUSIVE  IMPORTER  AND 
AUTHORIZED  WHOLESALER

date Ing. Petr Havlena
CEO PROWORK

XYZ interier  Ltd.

aUTOriZOVaNÝ  
prODeJce prOWOrK

Naše výrobky najdete pouze u auto-
rizovaných prodejců s kamennými 
obchody. před zakoupením dopo-
ručujeme vždy důkladné odzkou-
šení vybraného modelu, zejména 
výrobků vyráběných v různých veli-
kostech. S výběrem vhodného typu 
pracovního sedadla vám rádi poradí 
naši profesionální distributoři (viz 
seznam autorizovaných prodejců  na 
www.prowork.cz).

AUTHORIzEd 
dEALER PROWORK

Our products can be distributed 
only by authorized dealers at brick 
and mortar shops. Before buying we 
recommend thorough testing of the 
selected model, particularly of the 
products manufactured in various 
sizes. Our professional distributors 
will gladly help you to choose the 
appropriate type of a work seat (see 
list of authorized dealers on www.
prowork.cz).
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přÍSLUŠeNSTVÍ / AccESSORIES přÍSLUŠeNSTVÍ / AccESSORIES

2

1 5

3

DvoJiTý  
komforTní
dOUBLE  
cOmFORT 

SEDák ThErAPiA

JEDnoDuChý 
SImPLE

6

PíSTY Pro  
nASTAvEní výŠkY
GAS LIFTS FOR  
AdjUSTING THE  
HEIGHT OF THE SEAT

kolEčkA 
A kluzákY
cASTORS  
ANd GLIdERS

mEChAnikY / mEcHANIcS

PoDručkY
ARmRESTS

výŠková  
ArETACE oPěrY

BAcKREST LOcKING

rAmínko  
nA ŠATY
HANGER

hlAvová 
PoDPěrkA

HEAd  
SUPPORT

BEDErní  
Přífuk
LUmBAR AIR 
PUmP

7

8

9

4
čerNá / BLAcK (MP)

čerNé / BLAcK (RB) chrOM / cHROmE (RC)

(OB) - ZáKLaDNÍ 
/ BASIc

(OM) – STřeDNÍ 
/ mEdIUm

(OL)  –  VeLKá 
 / LARGE

velikosti v cm / dimmensions in cm š/w × h/d × v/h

XS eXTra MaLÝ 42 × 42 × 10 
SM MaLÝ 46 × 46 × 10 
SU ZúžeNÝ 46 × 50 × 10 
SL ZáKLaDNÍ VeLKÝ 50 × 50 × 10 
XXL eXTra VeLKÝ 54 × 55 × 10

kU KOMFOrT úZKÝ 46 × 50 × 14 
kL KOMFOrT VeLKÝ 50 × 50 × 14 
kXXL KOM. eXTra VeLKÝ 54 × 55 × 14

prO TVrDÝ pOVrch 
(kT) FOR HARd SURFAcE

prO TVrDÝ pOVrch 
(kT) FOR HARd SURFAcE

KLUZáK 
(k) GLIdER

BÍLé - LéKařSKé 
(kT) WHITE - mEdIcAL

prO MěKKÝ pOVrch 
(kB) FOR SOFTSURFAcE

prO MěKKÝ pOVrch 
(kB) FOR SOFT SURFAcE

BODY FLeXi FLeXi+ eXTreM

(aP)

S DOprUžeNÍM 
WITH SPRINGING

DVOJiTÝ ZDVih 
dOUBLE LIFT

 T

STaNDarD

G E  B C J  u  v

MaLÝ (SM) 
SmALL

ZáKLaDNÍ VeLKÝ (SL) 
LARGE

eXTra VeLKÝ (XXL) 
EXTRA LARGE

eXTra MaLÝ (XS) 
EXTRA SmALL

ZúžeNÝ (SU) 
NARROW

KOMFOrT úZKÝ (kU) 
cOmFORT NARROW

KOMF. eXTra VeLKÝ 
(kXXL) cOmF. EX. LARGE

KOMFOrT VeLKÝ (kL) 
cOmFORT LARGE

4D prODLOUžeNá 
OriGiNáLNÍ pOTah 

černá/chrom (P34 B/C)

4d HEIGHTENEd ORIG. 
UPHOLSTERY bl. / chr.

4D prODLOUžeNá 
OMYVaTeLNá 

černá/chrom (P44 B/C)

4d HEIGHTENEd 
WASHABLE bl. / chr.

4D  OMYVaTeLNá 
černá/chrom (P24 B/C)

4d WASHABLE 
black / chrome

4D OriGiNáLNÍ pOTah 
černá/chrom (P14 B/C)

4d ORIG. UPHOLSTERY 
black / chrome čerNé / BLAcK (B)

chrOM / cHROmE (C)

š h

v

3D OriGiNáLNÍ pOTah 
černá/chrom (P13 B/C)

3d ORIG. UPHOLSTERY 
black / chrome

3D  OMYVaTeLNá 
černá/chrom (P23 B/C)

3d WASHABLE 
black / chrome

3D prODLOUžeNá 
OriGiNáLNÍ pOTah 

černá/chrom (P33 B/C)

3d HEIGHTENEd ORIG. 
UPHOLSTERY bl. / chr.

3D prODLOUžeNá 
OMYVaTeLNá 

černá/chrom (P43 B/C)

3d HEIGHTENEd 
WASHABLE bl. / chr.
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přÍSLUŠeNSTVÍ / AccESSORIES

   standard (v ceně)           další volitelné příslušenství         x nelze použít, nedoporučuje se    included in price (standard)           optional accessories        x  not possible, not recommended

Kolečka měkká nebo  
tvrdá podle typu podlahy
Hard or soft castors  
for various floors

ieNerGY 1 2 3 4 5 6 7 8 mechanika 
mechanism

S x x x 2D x x J   F+

m x x x 4D x G   F+

l  x 4D G   F+

lS  4D e   B

Xl  x 4D e   F+

iSuPErEnErGY  
(l/lS/Xl)  

dle modelu 
according to 

model
4D 

dle modelu 
according to 

model
 

dle modelu 
according to 

model

iBODY 1 2 3 4 5 6 7 8 mechanika 
mechanism

E x 4D x e   B

l  4D e   B

Xl  4D c   B

XXl  x 4D c   F

iSuPErBoDY  
(l/Xl)  4D 

dle modelu 
according to 

model
 B

iMeDi 1 2 3 4 5 6 7 8 mechanika 
mechanism

kancelářská, lékařská  
/ office, medical x x x 4D x x G   F+

zvýšená 
/ heightened x x x 4D x x B  

kluzáky 
gliders F+

iWOrK 1 2 3 4 5 6 7 8 mechanika 
mechanism

mAXi x 4D  x x c   B

uniSiT x x x 3D  x e   F+

GiGAnT  x 4D  x U   e

XmEn  x 4D  x U   e

1 2 3 4 9   TYpY MechaNiK: 
TYPE OF mEcHANISm:

BODY (B)  
(modely řady iBODY, ieNerGY 
LS, MaXi)

FLeXi+ (F+)  
(modely řady ieNerGY, iMeDi, 
UNiSiT)

FLeXi (F)  
(iBODY XXL)

eXTreM (e)  
(GiGaNT, XMeN)

5 6 7 8

Volitelný píst pro  
nastavení výšky
Optional gas lift for  
different height

Bederní přífuk
Lumbar Air pump

Dvojitý komfortní sedák
double comfort seat

hlavová podpěrka
Head support

Výšková aretace opěry
Backrest locking

ramínko na šaty
Hanger

područky
Armrests

ZVOLÍTe-Li pLNOU VÝBaVU iSUpereNerGY / iSUperBODY  
uŠETříTE AŽ 50% z CEnY PříSluŠEnSTví.

IF YOU cHOOSE THE FULL EQUIPmENT TO iSUPERENERGY / iSUPERBOdY 
YOU cAN SAvE uP To 50% from PriCE of ACCESSoirES.
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Therapia je výsledkem hledání pravdy o zdraví.

Nabízí novou dimenzi sebeuzdravení a rovnováhy na fyzické i duchovní úrovni.

Učí naslouchat zapomenutým signálům vlastního těla a znovu jim porozumět.

aktivuje radost a pozitivní energii.

Odhalte pravdu o sobě i vy. To nejcennější co máte je zdraví.

petr havlena
prowork ceO

THERAPIA is the result of the search for truth about health.

It offers a new dimension of self-healing and balance the physical and spiritual level.

It learns to listen to your forgotten body signals and to understand them again.

Activates the joy and positive energy.

discover the truth about yourself. The most valuable thing you have is health.

„Portrait of Petr Havlena – Cryptoartik#9“ by TOMiK
cryptoartik je originální umělecký rukopis,
kterým TOMiK šifruje svá vizuální sdělení.
tomik-art.com já / I 

yo / 我
učit / teach 
enseñar / 教

jak / how
como / 怎么

 ty / you 
tú / 你

sedět / sit
sentarse / 坐

zdravě / healthy
saludable / 健康



čeSKá KVaLiTa 
Naše výrobky jsou vyráběny na území české  
republiky.  K výrobě používáme výhradně  
kvalitní komponenty z čr a ze zemí eU. 

czEcH QUALITY 
Our products are manufactured in the czech 

Republic. We use only high-quality components  
from the czech Republic and the EU.

www.therapia.cz

system of active sitting


