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Zdravé sedenie +
spokojná kancelária
= vyššia efektivita

Aj sedieť treba vedieť…
V dnešnej modernej dobe “sedavých” zamestnaní
je to často podceňovaná súčasť našich životov.

KATALÓGMOSH

Ergonómia je dnes často skloňovaným výrazom
a podľa odborníkov by sme ju rozhodne nemali
zanedbávať, a to najmä, ak máme sedavé
zamestnanie a trávime väčšinu času v rovnakej
In non massapolohe.
quis odio feugiat
sagittis.
Quisque ac lorem. Maecenas
ut sem
Základom
ergonomického,
teda zdravého
sed ipsum suscipit malesuada. Nulla quis dui quis ante fermentum interdum.
sedenia,
je,
samozrejme,
vhodná
ergonomická
Proin eget est a augue vehicula mattis. Pellentesque sed nisi at nisi
stolička spĺňajúca vysoké nároky ergonómie.
Okrem kvalitnej ergonomickej stoličky je možné
zdravé sedenie podporiť tiež ergonomickými
doplnkami, ktoré zabezpečia dostatočnú oporu
chrbtici a napomôžu správnemu držaniu tela.

ERGONÓMIA

Quisque vitae velit ac sapien placerat
suscipit. Donec mollis justo sed justo
pellentesque sollicitudin. Duis bibendum
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Viete správne
sedieť?
/
/
/
/
/
/
/
/

Oči vo výške horného okraja monitora
Vzpriamená krčná časť
Uvoľnená šija a ramená
Predlaktie rovné či naklonené mierne nahor
Chrbát opretý o operadlo
Podopretá krížová oblasť
Nohy v 90° uhle a za hranicou sedadla
Chodidlá celou plochou na zemi

ERGONÓMIA
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VIAC NEŽ LEN
POHODLNÉ SEDENIE
Ak trávite dlhé hodiny pri
počítači, kvalitná stolička musí
byť pre vás samozrejmosťou.
Kancelárske stoličky MOSH majú
ergonomický tvar s maximálnou
mierou prispôsobenia sedadla
a operadla. Sú prispôsobené tak,
aby sa priblížili čo najprirodzenejšiemu držaniu tela, a pomohli
tak zabrániť bolestiam chrbtice.
Objavte svet stoličiek MOSH.
Preferujete ergonomický rad
Airflow, alebo dáte prednosť
prémiovým stoličkám Elite?

konferenčné

Tradičné materiály
v jednoduchom
a štýlovom
prevedení.

Rozsiahle možnosti
prispôsobenia
jednotlivých
častí.

Vysoký komfort
a pohodlie v
elegantnom
dizajne.

Rôzne farby
a prevedenia
s ergonomickým
tvarovaním.

Stoličky Mosh podporujú správne
držanie tela pri sedení, čím
minimalizujú škodlivé efekty,
ktoré môžu byť spôsobené
dlhodobým sedením.
Sú prispôsobené prirodzenému
držaniu tela, a tak pomáhajú
predchádzať bolestiam chrbtice.
Okrem kvalitného spracovania,
polohovateľnosti a tvarovania
ponúkajú vždy aj zaujímavé
dizajnové prevedenie.

KATALÓGMOSH

ZDRAVÉ SEDENIE

ZDRAVÉ SEDENIE
SO STOLIČKAMI MOSH
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ELEGANCIA V DREVE
Balančná kľakačka
WUD L1, L2 / D1, D2
poskytne nielen komfortné,
ale tiež zdravé sedenie
vďaka ergonomickému
tvarovaniu.

Unikátne spojenie
prepracovaného
dizajnu, kvality
materiálov
a precízneho
vyhotovenia.

Zaujme svojím nezvyčajným
vzhľadom a funkčnosťou
aj vďaka 3D pohodlným
sedákom.
WUD Classic 91GR

KATALÓGMOSH

WUD Classic 91BL

WUD STOLIČKY

Model Mosh WUD
Classic 91GR poskytne
potrebné pohodlie
a oporu pri sedení.

Model WUD133 BL si vás získa na prvý
pohľad svojím štýlovým dizajnom
v kombinácii s dreveným vyhotovením.
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Návrat ku
klasike

WUD Classic 133BL

KATALÓGMOSH

Naučte sa zdravo
sedieť s kľakačkou
MOSH

WUD L1

WUD L2

WUD D1

WUD D2

Sedenie na kľakačke
má pozitívny vplyv
na niekoľko častí tela
súčasne.
Pomáha držať hlavu
v uhle, ktorý je
šetrný k chrbtici
a krku, vďaka čomu
značne znižuje tlak,
ktorý sa ukladá
v krčnej chrbtici
a spôsobuje
nepríjemné bolesti
hlavy. Správnym
držaním tela
zlepšujete svoje
dýchanie.

WUD STOLIČKY

Odolný drevený rám
z ohýbanej preglejky
dopĺňa štýlové a kvalitné
kožené čalúnenie z PU
kože, ktoré zabezpečuje
nielen unikátny vzhľad,
ale taktiež prvotriedne
pohodlie.

Kancelárske stoličky
s nádychom klasiky.
Tradičné materiály
v jednoduchom, štýlovom
prevedení pôsobia nadčasovo a vkusne. Štýlový
vzhľad upúta na prvý
pohľad a dodá miestnosti
elegantný dizajn. Stolička
je vybavená hojdacím
mechanizmom a výškovo
nastaviteľnou otočnou
konštrukciou. Pohodlnejšie
sedenie je zaistené
pomocou užitočnej
opierky hlavy a lakťov.
Vďaka plynovému
zdvíhaciemu mechanizmu
je stolička navyše výškovo
nastaviteľná a bude
skvelým doplnkom
do každej domácnosti
alebo kancelárie.
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Náš najvyšší rad kancelárskych stoličiek je navrhnutý
pre čo najergonomickejšie a najpohodlnejšie sedenie.
Rozsiahle možnosti prispôsobenia jednotlivých častí,
vysoká nosnosť a použitie odolných materiálov.

KATALÓGMOSH

Benefitom Airflow stoličiek je jednoduchý
ovládací mechanizmus pre čo najpohodlnejšie
sedenie vďaka maximálnemu nastaveniu
všetkých častí stoličky.

Kancelárske stoličky Airflow
disponujú vysokou nosnosťou
a prepracovaným ergonomickým
tvarovaním, ktorý kopíruje
prirodzený tvar chrbtice.
Ergonómiu sedenia podporujú
rozsiahle možnosti nastavenia
stoličky, kedy si používateľ
podľa individuálnej potreby
manuálne navolí výšku aj hĺbku
sedadla, výšku opierky hlavy
a sklon aj mieru pruženia

chrbtového operadla podľa
vlastnej váhy. Stolička
disponuje tvarovanými
biozónami pre podporu
zdravého držania tela a bočné
podrúčky umožňujú
pohodlnejšie posedenie
pri práci s počítačom.
Kombinácia priedušnej
sieťoviny a chrómovaných
doplnkov pôsobí luxusným
a reprezentatívnym dojmom.

AIRFLOW STOLIČKY

Pohodlne a zdravo.
Doma i na pracovisku.
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Prepracované
materiály
Hlavnou výhodou
sieťovinového
materiálu je
priedušnosť, ktorú
oceníte hlavne počas
horúcich letných
mesiacov.

AIRFLOW 802 GOLD

AIRFLOW 801 BK

AIRFLOW 801 GR

AIRFLOW 702L BK

AIRFLOW 702L GR

AIRFLOW 702 BK

AIRFLOW 521 BK

AIRFLOW 526 RD

AIRFLOW 702 BL

AIRFLOW 601 BK

AIRFLOW 601 BK/WH

AIRFLOW 306 GR

AIRFLOW 306 TQ

KATALÓGMOSH

AIRFLOW 802 COPPER

AIRFLOW STOLIČKY

Sieťovina je
jednoduchá na údržbu
a omnoho ľahšie
sa čistí ako textil.
Pevne tkaná sieťovina
je veľmi pevná
a odolná. Zatiaľ čo
tkanina a čalúnenie
môže trpieť rôznym
opotrebením,
sieťovina bude
aj naďalej vyzerať
a fungovať ako nová.
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Elite H(ygge)
Slovo Hygge sa stalo
definíciou dánskej kultúry
a životného štýlu.
Zjednodušene, ide o spôsob,
ako žiť dobre, pohodlne,
vyrovnane a spokojne.

ABSOLÚTNY
KOMFORT.
ELITNÉ STOLIČKY
HYGGE.

ELITE STOLIČKY

Prémiový rad kancelárskych stoličiek ELITE prináša viac
než vysoký komfort pre zdravé a pohodlné sedenie
v elegantnom dizajne. Každý model má široké možnosti
prispôsobenia a konštrukciu vyrobenú na mieru z veľmi
odolných materiálov.
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Špeciálny mechanizmus
Prednosťou stoličiek Elite H
je samovážiaci mechanizmus,
ktorý má funkciu automatického nastavenia naklonenia
a pružnosti operadla podľa
hmotnosti používateľa.
Nastavenie napnutia pružiny
nie je potrebné, pretože
mechanizmus sa sám nastaví.
Operadlo je možné zafixovať
v ľubovoľnom uhle a špeciálny
mechanizmus umožňí nastaviť
aj operadlo nezávisle
od sedáku.

Prepracované
funkcie

Elite T1

Elite T2

Elite T2+

Bedrová opierka
kancelárskej stoličky
Mosh Elite H je tvorená
vzduchovým vankúšom,
ktorý je možné
individuálne nastaviť
pomocou pumpy
a podporiť tak správnu
ergonómiu sedenia.

Elite HBR

Elite HYE

Elite HGR

Elite HBL

Model Elite T2+ disponuje
vysokoodolnou konštrukciou
a piestom KGS triedy 4
s BIFMA certifikátom. Vďaka
6-ramennému krížu zaručuje
nosnosť až 200kg.
BIFMA stanovuje štandardy
pre stabilitu a pevnosť
kancelárskeho nábytku.

KATALÓGMOSH

ELITE STOLIČKY

Odolnosť materiálov

21

Dva v jednom.

1506 BK

1508 RD

8099 BK

1509 RD

1605 BK

1605 BL

1606 BK

8099 BL

359 YL

1606 BL

1316 BK

1506 RD

9001 BK

9003 BK

KATALÓGMOSH

KONFERENČNÉ STOLIČKY

Komfort a elegancia.

Konferenčné stoličky
Mosh sú dostupné
v mnohých tvarových
a farebných
prevedeniach.
Nemennými zostáva
pevná kovová
konštrukcia a odolné
čalúnenie pre dlhú
životnosť. Väčšinu
modelov vybavujeme
špeciálnym sieťovým
čalúnením navrhnutým
pre priedušnosť
v horúcich letných
mesiacoch.
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DIZAJN
A ERGONÓMIA
V JEDNOM

Unikátne tvary a svieže farebné
prevedenia

Maximálny komfort so špeciálnymi
funkciami.

Mosh Ergo kladie veľký dôraz
nielen na ergonómiu, ale i na
prepracovaný dizajn. Nová generácia prichádza v unikátnych
tvaroch a sviežich farbách, vďaka
čomu budú štýlovým doplnkom
kamkoľvek ich so sebou zoberiete.
Ergonomické tvarovanie zabezpečí
správnu podporu a zdravé držanie
tela pri sedení, vďaka čomu sa
stane neodmysliteľnou súčasťou
doma, v práci, či na cestách.

Správnym držaním tela
môžete predísť bolestiam
chrbta, ktoré plynú
z dlhodobého sedenia
v nesprávnej pozícii.
Všetky ergonomické doplnky
Mosh sú vďaka pamäťovej
pene vhodné na vytvorenie
potrebného komfortu
a na predchádzanie
nesprávneho sedenia.

KATALÓGMOSH

ERGONOMICKÉ DOPLNKY

ZDRAVÉ SEDENIE
MOSH ERGO
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2
ERGO
opierky
Vankúše a opierky, ktoré dokážu
zmeniť aj obyčajné kreslá
alebo stoličky na pohodlné.
Či už doma, na pracovisku,
alebo za volantom.
Dostupné v mnohých tvaroch
a prevedeniach.

MOSH ERGO2 B1 ružová

P

MOSH ERGO2 A10 čierna

KATALÓGMOSH

MOSH A6 modrá

MOSH ERGO2 A3 čierna

MOSH ERGO2 A3 červená

MOSH ERGO2 A3 žltá

MOSH ERGO2 B1 sivá

.

MOSH ERGO2 A10 sivá

MOSH A6 žltá

Praktické a štýlové
ergonomické
doplnky
Práca nás v dnešnej dobe núti
častokrát tráviť dlhé hodiny
sedením za počítačom,
v dôsledku čoho trpí aj chrbtica.
Ergonomická opierka
je nenápadná pomôcka, ktorá
nám pomáha správne držať telo
a zamedziť bolestiam chrbta.
Ergonomické opierky znižujú
svalové napätie a záťaž
v oblasti bedrovej chrbtice.
Chrbtová opierka sa jednoducho
upevní na akúkoľvek stoličku.

OPIERKY

MOSH ERGO2 B1 zelená

MOSH A6 sivá
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ERGO
podsedáky
2

Podsedáky na stoličky
zlepšujú ergonómiu
a komfort sedenia doma
či kancelárii. Podporujú
správne držanie tela,
pôsobia uvoľňujúco
a výrazne tak znižujú
nepriaznivé účinky
dlhodobého sedenia.

MOSH ERGO2 H1
Výhrevný podsedák

MOSH ERGO2 B2
MOSH ERGO2 M1
Masážný podsedák

vzdušný dizajn

grafénová vrstva

MOSH ERGO2 B2 - Nadštandardný komfort
zaručuje špeciálna gélová vrstva, ktorá odvádza
prebytočné teplo a udržiava tak optimálnu teplotu.

vyhrievanie
vzduchové vankúše
vibrácia

MOSH ERGO2 S1
Anatomický podsedák

MOSH ERGO2 H1
MOSH ERGO2 ELM4-02
anatomický podsedák

KATALÓGMOSH

MOSH ERGO2 M1

PODSEDÁKY

Pamäťová pena je unikátny
typ polyuretánovej peny
s otvorenou bublinkovou
štruktúrou. Tá sa dokáže
prispôsobiť telu
akéhokoľvek človeka,
hmotnosti i telesnej
teplote. Veľmi citlivo
reaguje na teplo, a preto
tlakové body netlačí,
ale naopak sa im
prispôsobuje. Poskytne tak
správnu podporu telu
a umožňuje odparovanie
vlhkosti. Pena je
antibakteriálna a vhodná
aj pre alergikov.

MOSH ERGO2 B2
Gelový podsedák
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Mosh Gaming ponúka unikátne
modely s LED podsvietením,
ktoré zvýraznia tú správnu
hernú atmosféru. Kombinácia
funkčného ergonomického
prevedenia a pevnej
konštrukcie so štýlovým
dizajnom poskytne ten pravý
herný zážitok.

Lampa a stôl.
Dva v jednom.
Hráčsky stôl Chameleón má dve výnimočné vlastnosti.
Tvarovanie hornej dosky stola pre podporu rúk a RGB
LED stmievateľné podsvietenie, nahrádzajúce izbovú
lampu.

Pokročilý ergonomický dizajn
pre hráčov, ktorí vedia oceniť
futuristický štýl a praktické
riešenie funkčnosti pri hraní.
Vďaka ambientnému osvetleniu
s možnosťami nastavenia
svetelných efektov a jasu
spríjemní zážitok z hrania,
no bude i štýlovým doplnkom
do izby.

KATALÓGMOSH

Hráčsky stôl Chameleón môže
byť zaujímavým prvkom v
každom priestore vďaka
kombinácii efektných prvkov
a čistého dizajnu. Tvarovanie
prednej hrany stola bolo
navrhnuté pre optimálnu polohu
rúk a zvýšenie pohodlia. Úložný
priestor na káble či držiak
na headset zabezpečia
praktické usporiadanie.

MOSH GAMING

Chameleon
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Sídlo
Finest Europe Distribution s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 Bratislava SK

Sklad
Finest Europe Distribution s.r.o.
Poštová 93
900 27 Bernolákovo SK

Kontakt
info@mosh.sk
+421 910 722 312
09:00 – 18:00
IČO: 35817097
IČ DPH: SK2020246877

www.mosh.sk

