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Link do produktu: https://biuromagazyn.pl/zawieszka-pojemnikow-2-bm-p-11932.html

Zawieszka pojemników 2
BM
Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

BKPL_1930_Zawieszka

Producent

BakPol

Opis produktu
Informacje o produkcie
Funkcjonalne i wygodne krzesło biurowe o klasycznym designie z wyściełanym, profilowanym siedziskiem i oparciem. Czyni
pracę przyjemniejszą. Wysokiej jakości krzesło biurowe z mechanizmem synchronicznym z funkcją przeciwwagi. Regulacja
głębokości i kąta nachylenia siedziska.Smukłe i ergonomiczne krzesło biurowe, które pozwala wygodnie siedzieć przez 8
godzin w ciągu dnia.
Dzięki mechanizmowi synchronicznemu oparcie i siedzisko podążają za ruchami ciała w stosunku 1:2. Oznacza to, że w trakcie
ruchu użytkownika pozycja oparcia zmienia się o połowę wartości zmiany kąta nachylenia siedziska, co ułatwia znalezienie i
utrzymanie prawidłowej postawy i poprawia krążenie w dolnych partiach ciała.
Mechanizm posiada funkcję przeciwwagi z możliwością zablokowania ustawień w czterech pozycjach.
Można także regulować wysokość, kąt nachylenia i głębokość siedziska oraz wysokość oparcia. Dzięki temu łatwo uzyskasz
bardziej ergonomiczną pozycję siedzącą z nogami ułożonymi pod kątem 90 ° do podłoża i stopami płasko na podłodze.
Dokup regulowane podłokietniki (dostępne w wyposażeniu dodatkowym) oraz wygodny podnóżek.Smukłe i ergonomiczne
krzesło biurowe, które pozwala wygodnie siedzieć przez 8 godzin w ciągu dnia.
Dzięki mechanizmowi synchronicznemu oparcie i siedzisko podążają za ruchami ciała w stosunku 1:2. Oznacza to, że w trakcie
ruchu użytkownika pozycja oparcia zmienia się o połowę wartości zmiany kąta nachylenia siedziska, co ułatwia znalezienie i
utrzymanie prawidłowej postawy i poprawia krążenie w dolnych partiach ciała.
Mechanizm posiada funkcję przeciwwagi z możliwością zablokowania ustawień w czterech pozycjach.
Można także regulować wysokość, kąt nachylenia i głębokość siedziska oraz wysokość oparcia. Dzięki temu łatwo uzyskasz
bardziej ergonomiczną pozycję siedzącą z nogami ułożonymi pod kątem 90 ° do podłoża i stopami płasko na podłodze.
Dokup regulowane podłokietniki (dostępne w wyposażeniu dodatkowym) oraz wygodny podnóżek.

Film video
Dokumenty
Wydrukuj tę stronę Pobierz instrukcję pielęgnacji Pobierz instrukcję montażu

Specyfikacja produktu
Wysokość siedziska:440-580 mm
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Głębokość siedziska:450 mm
Szerokość siedziska:470 mm
Wysokość oparcia:600 mm
Kolor:Czarny
Materiał:Tkanina
Odporność na ścieranie:100000 Md
Mechanizm:Synchroniczny
Rekomendowany czas użytkowania:8 h
Nośność:110 kg
Typ kół:Koła lekkotoczące
Podstawa:Czarny plastik
Waga:16,65 kg
Montaż:Do samodzielnego montażu
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