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KRZESŁA BIUROWE

241,00

ASYN

SANDER

Typ: 3537

222,00

395,00

TENNESSEE

Typ: 7308

Typ: 7307

- Krzesło biurowe z oparciem o średniej
wysokości, mechanizm asynchroniczny.

- Krzesło biurowe z wysokim oparciem
przepuszczającym powietrze.

- Krzesło biurowe z wysokim oparciem
przepuszczającym powietrze i oparciami rąk.

- Niezależna regulacja kąta siedziska
i oparcia. Regulacja wysokości oparcia
mechanizmem up-down.

- Mechanizm synchroniczny
z unieruchamianiem w dowolnej pozycji
i regulacją siły przeciwwagi.

- Mechanizm bujania z regulacją siły
przeciwwagi.

- Tłok gazowy, baza plastikowa.

- Obite oparcie bioder, baza ze stali
- Opcjonalnie oparcia rąk (nie są elementem chromowanej, kółka do miękkich
powierzchni.
zestawu).
16 kg
130 kg

wysokość łączna 127–137 cm
szerokość łączna 49 cm
wysokość siedziska 46–56 cm
głębokość siedziska 45 cm

- Oparcia rąk z miękką powierzchnią
dotykową i regulacją wysokości.
16,3 kg
120 kg

- Oparcia bioder, baza ze stali chromowanej.
- Kółka do miękkich powierzchni.
- Czarna siatka i tkanina na siedzisku.
13,5 kg
120 kg

wysokość łączna 113–122 cm
szerokość łączna 67 cm
wysokość siedziska 44–53 cm
głębokość siedziska 48,5 cm

wysokość łączna 108,5–118 cm
szerokość łączna 61 cm
wysokość siedziskau 49–58,5 cm
głębokość siedziska 49–58,5 cm

378,00
186,00

376,00

Typ: 4553
Podpórka na nogi.

86,00
PANTHER

Typ: 7520

- Tapicerowane krzesło robocze z oparciem
o średniej wysokości.

Krzesło antystatyczne ESD

Typ: 4884

- Regulacja oparcia w kierunku poziomym
i pionowym.

- Krzesło biurowe skonstruowane tak, aby
odprowadzało prąd statyczny ze
stanowiska pracy z obecnością elementów
elektronicznych i chemikaliów lotnych.

- Regulacja kąta między siedziskiem
a oparciem.

- Wszystkie części krzesła, w tym specjalna
tkanina i kółka, przewodzą prąd.

- Tłok gazowy.

- Atest CATAS 13/95, protokół 35904/1,
zmierzony opór: 0,1 MW.

- Opcjonalnie oparcia rąk (nie są elementem
- Standardowy kolor obicia – ciemnoszary
zestawu).
(antracyt).
wysokość łączna 99–117,5 cm
9,3 kg
wysokość łączna 91–108 cm
9,9 kg
szerokość łączna 55 cm
szerokość łączna 57,5 cm
120 kg
wysokość siedziska 42,5–57 cm
120 kg
wysokość siedziska 45–58 cm
głębokość siedziska 45 cm
głębokość siedziska 45 cm
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Krzesło kasowe

Typ: 4885

- Tapicerowane krzesło robocze
skonstruowane dla kas lub stanowisk
z wysokim blatem.
- Długi tłok gazowy z kołem do oparcia nóg,
podkładką, bez koła.
- Regulacja kąta między siedziskiem
a oparciem.
11 kg
120 kg

wysokość łączna 110–141 cm
szerokość łączna 55 cm
wysokość siedziska 59–85 cm
głębokość siedziska 45 cm

