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IRODAI SZÉKEK

ASYN   3537 típus

- Irodai munkaszék, közepes háttámlával és
aszinkron mechanizmussal.

- Egymástól függetlenül állítható az ülés
szöge és a háttámla. Állítható a háttámla
magassága, fel-le mechanizmus.

- Műanyag váz, gázrugó.

- Karfa rendelhető hozzá.

teljes magasság
127–137 cm
teljes szélesség 49 cm
ülésmagasság 46–56 cm
ülésmélység 45 cm

16 kg

130 kg

teljes magasság 99–117,5 cm
teljes szélesség 55 cm
ülésmagasság 42,5–57 cm
ülésmélység 45 cm

9,3 kg

120 kg

teljes magasság 91–108 cm
teljes szélesség 57,5 cm
ülésmagasság 45–58 cm
ülésmélység 45 cm

9,9 kg

120 kg

teljes magasság 110–141 cm
teljes szélesség 55 cm
ülésmagasság 59–85 cm
ülésmélység 45 cm

11 kg

120 kg

teljes magasság 113–122 cm
teljes szélesség 67 cm
ülésmagasság 44–53 cm
ülésmélység 48,5 cm

16,3 kg

120 kg

teljes magasság 108,5–118 cm
teljes szélesség 61 cm
ülésmagasság 49–58,5 cm
ülésmélység 49–58,5 cm

13,5 kg

120 kg

SANDER   7308 típus

- Légáteresztő irodai szék, magas
háttámlával.

- Szinkronmechanizmussal a háttámla és ülés
bármely pozícióban állítható ellensúlyos
nyomás erővel.

- Kárpitozott deréktámasz, krómozott acél
talp, görgők puha felületekre.

- Puha, állítható magasságú karfa.

TENNESSEY   7307 típus

- Légáteresztő irodai szék, magas háttámlával
és karfával.

- Ringató mechanizmus, ellensúlyos beállítás.

- Deréktámasz, krómozott acél váz.

- Kerekek puha felületekre.

- Fekete, hálós anyag.

PANTHER   7520 típus

- Kárpitozott munkaszék, közepes
magasságú háttámlával.

- A háttámla vízszintesen és függőlegesen
is állítható.

- Az ülés és háttámla szöge állítható.

- Gázrugó.

- Karfa rendelhető hozzá.

Antiszatikus szék ESD   4884 típus

- Irodaszék, mely a munka során elvezeti
a keletkezett statikus elektromosságot.

- Minden alkatrésze, beleértve a speciális
anyagot és a kereket is vezetőek.

- Tanúsítvány CATAS 13/95, protokoll
35904/1, a mért ellenállás: 0,1 MW.

- Alapszín: sötétszürke.

Pénztárszék   4885 típus

- Kárpitozott munkaszék, pénztárakba vagy
magasabb munkaasztal melletti munkához
(rendelhető fekete és piros színben is).

- Extra hosszú gázrugós szék, csúszótalpak,
(kerekes változat is rendelhető).

- Az ülés és támla közötti szög állítható.

18 000,- 36 400,-

36 600,-

23 200,-
38 100,- 21 400,-

4553 sz. típus  
Lábtámasz.

8 300,-
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