SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR

Active Workplaces

INFORMACJE O PRODUKCIE
Krzesło SUN-FLEX®HIDEAWAY zostało zaprojektowane z myślą o nowoczesnym elastycznym stanowisku pracy
niezależnie od tego, czy znajduje się ono w biurze czy w domu.
Krzesło to stanowi także doskonały wybór w przypadku aktywnych
stanowisk pracy, ponieważ można je łatwo schować.
Dzięki opracowanemu przez firmę
SUN-FLEX® systemowi SPACE SAVING SYSTEM,
który wykorzystuje unikatowe rozwiązania
pozwalające złożyć oparcie i podłokietniki,
można uzyskać dodatkową powierzchnię w
pomieszczeniu, gdy nie trzeba pracować na
siedząco.
Do przechowania nieużywanego krzesła potrzeba niewiele miejsca,
gdyż można je łatwo złożyć i umieścić pod biurkiem albo w innym
wybranym miejscu.
Krzesło SUN-FLEX®HIDEAWAY oferuje podparcie lędźwiowego
odcinka kręgosłupa i oparcie z siatki zapewniającej wentylację, oraz
mechanizm synchronizujący, który
zwiększa komfort, podpiera plecy
i umożliwia wygodniejszą pozycję
siedzenia.
Wyściełane siedzisko tapicerowane
wytrzymałą tkaniną i kółka
przystosowane do podłóg twardych i
miękkich.
Wysokość krzesła można łatwo
regulować za pomocą umieszczonej
z boku dźwigni, możliwa jest też
regulacja oporu oparcia i kąta
ustawienia podłokietników.

Krzesło SUN-FLEX®HIDEAWAY
pozwala przygotować się do
nowego sposobu pracy.
DANE TECHNICZNE

• Produkt:		
SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR
• Kolor:			
Solid Black (czarny)
			Pure White (biały)
• Material:		
Metal, tkanina, siatka
• Materiał tapicerki:		
50 000 cykli Martindale'a
• Wykonanie:		
4-8 godzin użytkowania dziennie
• Maksymalne obciążenie: 150 kg
• Podłokietniki:		
Tak, z regulacją kąta
• Oparcie:		
Tak, składane
• Całkowita szerokość:		
590 mm
• Całkowita wysokość:		
910 mm – 1010 mm
• Całkowita wysokość, po złożeniu:
640 mm
Sun-Flex® jest firmą specjalizującą się w
projektowaniu, produkcji i dystrybucji
produktów do nowoczesnych biur. Dzięki
ponad 30-letniemu doświadczeniu i
znajomości specyfiki nowoczesnego biura
firma Sun-Flex™ zdobyła pozycję uznanego
lidera branży.

• Regulacja wysokości, siedzisko:
Tak, 450 mm – 550 mm
• Oparcie, szerokość:		
450 mm
• Siedzisko, szerokość:		
460 mm
• Siedzisko, głębokość:		
500 mm
• Mechanizm:
Mechanizm synchronizujący
• Opór oparcia:
Tak, regulowany
• Certyfikat:
Tak, patrz www.sun-flex.com
• Nr art.:		
250800, SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR (czarny)
		(GTIN13: 7350042900763)
		
250700, SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR (biały)
		(GTIN13: 7350042900657)
• Opakowanie:
Jednostkowe, 28 szt./paletę
SUN-FLEX
Tegelbruksvägen 1
SE-517 91 Bollebygd, Sweden
Tel +46 322 127 00
info@sun-flex.com
www.sun-flex.com

