Työtuoli Ergonea Mesh hyvä tai paras ergonominen toimistotuoli verkkoselkänoja työtuoleja
kotiin ja hyvä verkkoselkäinen työtuoli
Istumakorkeus

Lattiasta 45 - 55 cm säätö kaasujousella

Istuimen koko

Leveys 51 cm, säädettävä syvyys 48 - 55 cm

Paino

25 Kg

Säädöt

Korkeus, syvyys, kallistus, ristiseläntuki, niskatuki

Runko

Erikoiskevytmetallia ja alumiinia, Synchro mekanismi

Ristikko

Kiiltävä vakaa alumiiniristikko 66 cm

Pyörät

Toimistotuolissa hyvin rullaavat 65 mm pyörät

Verhoilu

Kangas musta, harmaa, punainen, sininen ja vihreä

Takuu

Hyvä toimistotuoli takuu 3 vuotta

Lisätiedot

Laadukas ja hyvä työtuoli työpaikalle ja kotiin. Uusi
Synchro keinumekanismi takaa varman toimivuuden ja
parhaan ergonomian. Keinuva tyylikäs työtuoli hinta
tarjouksessa

Hyvä työtuoli selälle uutta kevyttä tyyliä
Hyvä työtuoli selälle ja ergonominen toimistotuoli Ergonea® Mesh on
tyylikäs työtuoli vaativaan käyttöön. Ergonean monipuoliset säädöt sekä
linjakas ulkonäkö vievät työergonomian aivan uudelle tasolle. Mesh
työtuolin rakenne ja säädöt on ajateltu täysin uusiksi pienimpiä
yksityiskohtia myöten. Tuolissa on kestävä metallirunko, sekä siro ja
tyylikäs ulkonäkö. Paljon yksityiskohtaisia säätöjä, jotka ovat laajempia
kuin tavallisissa työtuoleissa. Hengittävä verkkoselkä on miellyttävä
työskennellessä ja verkkoselkänojassa on napakka, ergonomisesti selälle
muotoutuva tuki. Myös istuin on säädettävissä jokaiselle käyttäjälle
optimaaliseen istumamukavuuteen. Viisi upeaa väriä heti toimitukseen.

Ergonominen työtuoli järkevään hintaan
Ergonominen työtuoli Ergonea Mesh on suunniteltu ammattikäyttöön.
Siitä kertovat kaikki nerokkaat yksityiskohdat sekä ominaisuudet, jotka
tekevät juuri Mesh mallista ylivoimaisesti suosituimman toimistotuolin.
Ergonean suunnittelijat ovat huippuammattilaisia, joiden monen vuoden
tutkimus ja työ istumatyön ergonomian parantamiseksi on tuonut
uskomattoman hyviä tuloksia: Uuden Ergonea Mesh työtuolin. Tämä
kevyesti rullaava siro verkkoselkänoja toimistotuoli on hyvännäköinen ja
myös teknisten ominaisuuksiensa ansiosta paras työtuoli toimistoon.
Mesh konttorituolin huippuunsa kehitetyt ja ergonomiset säädöt toimivat
aina, haluatpa istua ryhdikkäästi tai keinua rennosti vaikkapa
puhelintyöskentelyssä. Laadukas, hyvä työtuoli selälle. Ergonea on paljon
tavallista parempi verkkoselkäinen työtuoli, mutta hinnaltaan hyvinkin
kohtuullinen. Ergonea® on rekisteröity tavaramerkki, jonka laatuun voit
aina luottaa. Mesh tuolissa on poikkeuksellisen hyvä hinta – laatu suhde
ja lyhyt toimitusaika.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

