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> Free-float mekanismilla varustettu korkeaselkäinen työtuoli, jossa niskatuki
> ergonomisesti muotoiltu istuin ja selkänoja
> Free-float mekanismin ansiosta voit säätää tuolisi juuri sellaiseen asentoon kuin haluat
> Free-float mekanismi mahdollistaa istuimen ja selkänojan erillisen säätämisen
> istuimen korkeuden, syvyyden ja kallistuksen säätö
> istuimen kallistuksen säätö mahdollista myös negatiiviseen kulmaan
> selkänojan korkeuden ja kallistuksen säätö
> Painon mukaan säädettävä keinumekanismi
> Käsinojien korkeuden ja leveyden säätö
> Niskatuen korkeuden ja kallistuksen säätö
> tukevan nylon-ristikon ja lattiaa säästävien Pu-pyörien ansiosta tuoli liikkuu kevyesti
> Kangas: 100% polyester, paksuus 0,79 mm, 

hankauskestävyys 100000 martindale, paloluokka 1

mitat (cm)

istuinosa  istuimen syvyys istuimen leveys istuinkorkeus
   48–54   49   48–58

selkänoja  selkänojan korkeus selkänojan leveys
   57–64   44

Niskatuki  Korkeussäätö  syvyyssäätö  leveys 
   15   20   16
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> työtuoli free-float mekanismilla
> ergonomisesti muotoiltu istuin ja selkänoja
> Free-float-mekanismin ansiosta voit säätää tuolisi juuri sellaiseen asentoon kuin haluat
> Free-float-mekanismi mahdollistaa istuimen ja selkänojan erillisen säätämisen
> istuimen korkeuden, kallistuksen ja syvyyden säätö
> selkänojan korkeuden ja kallistuksen säätö
> Painon mukaan säädettävä keinumekanismi
> Käsinojien korkeuden ja leveyden säätö
> tukevan nylon-ristikon ja lattiaa säästävien Pu-pyörien ansiosta tuoli liikkuu kevyesti
> Kangas: 100% polyester, paksuus 0,79 mm, 

hankauskestävyys 100000 martindale,  paloluokka 1

mitat (cm)

istuinosa  istuimen syvyys istuimen leveys istuinkorkeus
   45–50   45   47–57

selkänoja  selkänojan korkeus selkänojan leveys
   47–52   45
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> työtuoli synkro-mekanismilla 
> ergonomisesti muotoiltu istuin ja selkänoja
> Dynaaminen selkänoja ja istuinosa (2:1)
> mahdollisuus lukita istuin ja selkänoja portaattomasti
> istuimen ja selkänojan voit säätää myötäilemään liikettäsi
> Painon mukaan säädettävä syncro-mekanismi
> istuimen korkeudensäätö
> Käsinojien korkeuden ja leveyden säätö
> tukevan nylon-ristikon ja lattiaa säästävien Pu-pyörien ansiosta tuoli liikkuu kevyesti
> Kangas: 100% polyester, paksuus 0,79 mm, 

hankauskestävyys 100000 martindale, paloluokka 1

mitat (cm)

istuinosa  istuimen syvyys istuimen leveys istuinkorkeus
   43,5   43,5   43–53

selkänoja  selkänojan korkeus selkänojan leveys
   45   43
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