
Työtuoli isokokoiselle Kab Seating Executive iso valvomotuoli pitkälle ja isolle henkilölle on kab
seating executive

Istumakorkeus Kaasujousella säädettävä 46-56 cm 

Istuimen koko Iso tuoli, leveys 56 cm syvyys 49 cm

Paino 32 Kg

Säädöt Korkeus, ristiseläntuki, selkänoja, niskatuki, keinu

Runko Jämäkkä teräsrunko, Synchro mekanismi

Ristikko Musta vakaa alumiiniristikko 70 cm

Pyörät Kab Seating Executive tuplapyörät 50 mm 

Verhoilu Kangas tai aito nahka, musta heti toimitukseen

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

Lisätiedot Työtuoli pitkälle. Kab Seating Executive on iso
ergonominen työtuoli erittäin kovaan käyttöön,
käyttäjän painosuositus 50 - 200 kiloa

Iso työtuoli ja valvomotuoli Kab Seating Executive 24/7 on suunniteltu
isokokoiselle vaativaan käyttöön, siksi iso työtuoli toimiikin vuosia hyvin
erilaisissa työpisteissä. Kab työtuolin runko on vahvaa terästä ja verhous
lujaa mustaa Storm kangasta. Laajat säädöt, iso Executive työtuoli sopii
parhaiten isokokoisille ja pitkälle käyttäjille. Kokosuositus M - XXXL.
Käyttäjän painosuositus 50 - 200 kiloa, pituus alle 210 senttiä. Tässä
valvomotuolissa on istumista sivusta hyvin tukeva muotoilu ja selkänojan
sivulle nostettavat käsinojat. Istuin on pehmeä ja mukava, myös nahka
niskatuessa on hyvät säädöt. Kab Synchro mekanismi toimii kevyesti,
sekä äänettömästi ja siinä on hyvä painon mukaan säädettävä keinu.
Executivessa on ainutlaatuinen ergonomia ja istumamukavuus, jota
useimmat eivät ole koskaan kokeneet. Työtuoli isokokoiselle. Tätä
isokokoiset ovat odottaneet ja tässä se "isojen poikien" komeus nyt on.

Kab on työtuoli, johtajantuoli ja valvomotuoli

Paras työtuoli pitkälle. Iso Executive XXXL on paras työtuoli
isokokoiselle. Hyvällä työtuolilla on monta nimeä. Johtajantuoli,
tietokonetuoli, konttorituoli, valvomotuoli, jne. Kab Seating on maailmalla
arvostettu nimi, kun puhutaan laadukkaista työtuoleista. Executivea
käytetään hyvin monenlaisissa työpisteissä juuri monikäyttöisyytensä ja
reilun kokonsa ansiosta. Kab onkin erinomaisen hyvä konttorituoli
toimistoon, kestävä iso työtuoli vaativiin työpisteisiin, sekä
ominaisuuksiltaan ja mukavuudeltaan arvokas johtajantuoli. Toimivuuden
takaavat riittävät säädöt, niiden lukitukset, istuimen sekä selkänojan
muotoilu, ilmatäytteinen ristiselän tuki jne. Kab työtuoli XXXL on hyvä
työtuoli isokokoiselle naiselle tai miehelle. Executive on samalla paras
työtuoli pitkälle henkilölle. Musta Storm kangas, tai musta aito nahkatuoli
viikossa käyttöön. Upea tuoli, kangas tai nahka.
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