SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR

Active Workplaces

PRODUKTA INFORMĀCIJA
SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR ir izstrādāts mūsdienīgām darbavietām, lai kur jūs strādātu – mājās vai birojā.
Tā ir arī lieliska izvēle uz aktivitātēm balstītām darba vietām, jo to ir
viegli uzglabāt.
Pateicoties SUN-FLEX® izstrādātajai TELPAS TAUPĪŠANAS SISTĒMAI
ar unikāliem salocīšanas risinājumiem gan
atzveltnei, gan roku balstiem, ir iespēja iegūt
papildu vietu, kad nesēžat – vienkārši salociet
un noglabājiet!!
Glabāšana, kad krēsls netiek lietots, aizņem
maz vietas, jo to var viegli salocīt un novietot
zem rakstāmgalda vai citā piemērotā vietā.
SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR ir jostasvietas atbalsts un ventilējošs
tīklveida audums aizmugurē, sinhronais mehānisms, kas palielina
komfortu, un ērtāku sēdēšanas pozīciju.
Polsterēts sēdeklis ar izturīgu
audumu un ritentiņiem, kas
piemēroti gan cietām, gan mīkstām
grīdām.
Krēsla augstums regulējams ar sviru
sānos, regulējamu sasvēršanās
pretestību un noliecamiem roku
balstiem.

Ar SUN- FLEX®HIDEAWAY
CHAIR jūs esat gatavi jaunam
darba stilam!

SPECIFIKĀCIJAS

• Produkts:		
SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR
• Krāsa:			Melna
			Balts
• Materiāli:		
Metāls, tekstils, tīkls
• Materiāla polsterējums:
50 000 Martindale
• Performance:		
4-8 stundu lietošana / dienā
• Nestspēja:		
150 kg.
• Roku balsti:		
Jā, paceļami
• Muguras atbalsts:		
Jā, salokāms
• Kopējais platums:		
590 mm.
• Kopējais augstums:
910 mm.- 1010 mm.
• Kopējais augstums salocītā veidā: 640 mm.
• Augstuma pielāgojamība sēdeklim: Jā, 450 mm. – 550 mm.
SUN-FLEX® - ir kompānija, kas nodarbojas
ar produktu izstrādi, ražošanu un izplatīšanu
modernām biroju telpām. Ar vairāk nekā 30
gadu pieredzi un izpratni par mūsdienīgu biroju
vajadzībām SUN-FLEX® ir ieņēmis līdera pozīciju
šajā jomā.

• Muguras atbalsta platums:		
450 mm.
• Sēdekļa platums:			
460 mm.
• Sēdekļa dziļums:			
500 mm.
• Mehānisms:			
Synchro mehānisms
• Šūpošanās pretestība 		
Jā, pielāgojama
• Sertifikāti:			
Jā, apskatīt šeit
				www.sun-flex.com
• Lepakojums:			
Viens, 28 vienības / palete
• Art. no.:
250800, SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR, Melna 			
(GTIN13: 7350042900763)
250700, SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR, Balts
(GTIN13: 7350042900657)
SUN-FLEX
Tegelbruksvägen 1
SE-517 91 Bollebygd, Zviedrija
Tel +46 322 127 00
info@sun-flex.com
www.sun-flex.com

