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Link do produktu: https://www.mebledlabiur.pl/krzeslo-biurowe-dover-niskie-oparcie-czarny-p-11232.html

Krzesło Biurowe Dover,
Niskie Oparcie, Czarny
Cena brutto

412,05 zł

Cena netto

335,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AJ_122443

Producent

AJ

Opis produktu
Informacje o produkcie
Wygodne krzesło biurowe z niskim oparciem dla osób, które spędzają na siedząco krótkie odcinki czasu. Krzesło posiada
zaokrąglone siedzisko, mechanizm regulacji wysokości i stałego podparcia, co oznacza, że oparcie podąża za ruchami pleców.
Stałe podłokietniki dostępne w wyposażeniu dodatkowym.Krzesło biurowe z niskim oparciem dla osób spędzających przy
biurku maks. 4 godziny dziennie. Krzesło jest przeznaczone dla Ciebie, jeśli często jesteś w podróży i spędzasz wiele czasu
poza stanowiskiem pracy. Kompaktowy rozmiar krzesła jest idealny do małego biura.
Łatwa regulacja wysokości siedziska do wzrostu użytkownika. Pozwala szybko zająć prawidłową pozycję ze stopami płasko na
podłodze i udami ułożonymi równolegle do podłoża. Wyprofilowane siedzisko i oparcie z miękką wyściółką zapewnia
dodatkowy komfort podczas siedzenia.
Oparcie podąża za ruchami ciała (stałe podparcie pleców), co umożliwia częstą zmianę pozycji, zapewniając wysoki poziom
ergonomii.Krzesło biurowe z niskim oparciem dla osób spędzających przy biurku maks. 4 godziny dziennie. Krzesło jest
przeznaczone dla Ciebie, jeśli często jesteś w podróży i spędzasz wiele czasu poza stanowiskiem pracy. Kompaktowy rozmiar
krzesła jest idealny do małego biura.
Łatwa regulacja wysokości siedziska do wzrostu użytkownika. Pozwala szybko zająć prawidłową pozycję ze stopami płasko na
podłodze i udami ułożonymi równolegle do podłoża. Wyprofilowane siedzisko i oparcie z miękką wyściółką zapewnia
dodatkowy komfort podczas siedzenia.
Oparcie podąża za ruchami ciała (stałe podparcie pleców), co umożliwia częstą zmianę pozycji, zapewniając wysoki poziom
ergonomii.

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

Specyfikacja produktu
Wysokość siedziska:440-580 mm
Głębokość siedziska:440 mm
Szerokość siedziska:460 mm
Wysokość oparcia:410 mm
Kolor:Czarny
Materiał:Tkanina
Skład:100% Polipropylen
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Odporność na ścieranie:30000 Md
Mechanizm:Stały kontakt
Rekomendowany czas użytkowania:4 h
Oparcie:Niskie oparcie
Nośność:120 kg
Typ kół:Koła lekkotoczące
Podstawa:Czarny plastik
Waga:9,8 kg
Montaż:Do samodzielnego montażu
Testowane:EN 1335, EN 1022
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