
Työtuoli hyvä valvomotuoli Kab Seating K4 Premium työtuolin väri sininen-musta Kab
valvomotuolissa hyvä hinta

Istumakorkeus Säädettävä 46-56

Istuimen koko Leveys 53cm, syvyys 49-54cm, valvomotuolin istuin

Paino 32 Kg

Säädöt Istuinsyvyys, ristiseläntuki, selkänoja, niskatuki, keinu

Runko Jämäkkä teräsrunko, Synchro mekanismi

Ristikko Musta vakaa alumiiniristikko 70cm

Pyörät Kab Seating K4 Premium tuplapyörät 50mm 

Verhoilu Musta kangas ja nahkatuoli varastosta heti toimitukseen

Takuu Takuu 6 vuotta 8/5 käytössä ja 3 vuotta 24/7 käytössä

Lisätiedot Työtä pelkäämätön hyvä työtuoli erittäin vaativaan
käyttöön, käyttäjän painosuositus on 50 - 200 kiloa.
Kab Seating K4 Premium valvomotuoli on upea myös
kaksivärisenä

Työtuoli ja valvomotuoli Kab Seating K4 Premium XL on suunniteltu
vaativaan 24/7 käyttöön, hyvä työtuoli toimiikin luotettavasti vuosia hyvin
erilaisissa työpisteissä. Kab työtuolin runko on vahvaa terästä, heti
varastosta toimitettavien tuolien verhous on lujaa mustaa Storm
kangasta, tai näyttävää aitoa nahkaa. Laajat säädöt, hyvä K4 Premium
työtuoli eli toimistotuoli sopii keskikokoisille ja kookkaille käyttäjille,
kokosuositus S - XL. Käyttäjän painosuositus on laaja, välillä 50 - 200
kiloa ja pituus alle 200 cm. Ergonomisessa valvomotuolissa on istumista
sivusta hyvin tukeva muotoilu ja selkänojan sivulle nostettavat käsinojat.
Istuin on puolipehmeä ja mukava, nivelletyssä niskatuessa on
erinomaiset säädöt syvyys ja korkeus suuntiin. Tyylikäs.

Kab on johtajantuoli, valvomotuoli ja toimistotuoli

Hyvällä valvomotuolilla on monta nimeä. Englantilainen Kab Seating on
maailmalla arvostettu nimi, kun puhutaan laadukkaista ja ergonomisista
työtuoleista. K4 Premiumia käytetään hyvin monenlaisissa työpisteissä
juuri monikäyttöisyytensä ansiosta. Kab on hyvä konttorituoli eli
tietokonetuoli toimistoon, kestävä työtuoli vaativiin työpisteisiin, sekä
ominaisuuksiltaan pätevä johtajantuoli. Toimivuuden takaavat riittävät
säädöt, niiden lukitukset, istuimen sekä selkänojan oivallinen muotoilu,
ilmatäytteinen säädettävä ristiselän tuki, hyvä istuimen syvyyden ja
korkeuden säätö, rentouttava keinu, jne. Tässä uudessa XL toimistotuoli
mallissa yhdistyvät lukuisat ergonomiset keksinnöt, ylivoimainen
kestävyys ja vaikuttava ulkonäkö. Hyvä työtuoli K4 Premium XL
toimitetaan mustalla Storm kankaalla, tai aidolla mustalla nahkalla
käyttöön noin viikossa. Ennen näkemätön ja -kokematon
istumamukavuus, varsinainen "Ergonomian syli".
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