Valvomotuoli 24/7 Kab Seating valvomotuolissa kangas verhous

Istumakorkeus

Säädettävä 46-56 cm kaasujousella

Istuimen koko

Leveys 51 cm, syvyys 44 cm

Paino

25 Kg

Säädöt

Korkeus, ristiseläntuki, selkänoja, niskatuki, kallistus

Runko

Jämäkkä teräsrunko, Synchro mekanismi, keinu

Ristikko

Musta vakaa valvomotuoli alumiiniristikko 70 cm

Pyörät

Kab Seating hyvät tuplapyörät 50 mm

Verhoilu

Työtuolissa kangas tai nahkaverhous

Takuu

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

Lisätiedot

Käyttäjän painosuositus 50 - 150 kiloa, hyvä työtuoli
vaativalle edulliseen hintaan

Hyvä valvomotuoli ja työtuoli Kab Navigator XL on suunniteltu vaativaan
24/7 käyttöön, siksi työtuoli toimiikin vuosia ja vuosikymmeniä erilaisissa
työpisteissä. Kab Seating Navigator valvomotuolin runko on vahvaa
terästä ja verhous erikoisen lujaa mustaa Storm kangasta. Kabissa on
erittäin laajat säädöt. Uusi Navigator työtuoli sopii parhaiten
keskikokoisille käyttäjille, koko suositus S - XL / pituus alle 175 cm. Kabin
nerokkaan rakenteen ansiosta tuoliin on saatu laaja käyttäjän
painosuositusalue, 50 - 150 kiloa, eli tuoli sopii hoikille - tanakoille. Tässä
edullisessa 24/7 valvomotuolissa on istumista sivusta hyvin tukeva
muotoilu ja selkänojan sivulle nostettavat käsinojat. Valvomotuoli hinta
tarjouksessa. Istuin on puolipehmeä ja mukava, myös leveä niskatuki on
säädettävä, aivan upea "ergonomian syli" keinu. Navigator kestää, pitkä
takuu käytössä.

Kab on työtuoli, valvomotuoli, toimistotuoli jne.
Hyvällä työtuolilla on monta nimeä; valvomotuoli, toimistotuoli, työtuoli,
jne. Englantilainen Kab Seating on maailmalla arvostettu nimi kun
puhutaan laadukkaista, sekä ergonomisista valvomotuoleista. Navigatoria
käytetään hyvin monenlaisissa työpisteissä juuri monikäyttöisyytensä ja
suuren lujuutensa ansiosta. Navigator on edullinen, myös hyvä
konttorituoli tai tietokonetuoli toimistoon ja kestävä työtuoli muihinkin
vaativiin työpisteisiin. Toimivuuden takaavat riittävät säädöt, niiden
lukitukset, keinu, istuimen sekä selkänojan ergonominen muotoilu ja
ilmatäytteinen ristiselän tuki. Työtuoli 24/7 Navigatorissa on leveä istuin ja
selkänoja, tuoli toimii erinomaisesti myös tukevan henkilön käytössä.
Erinomainen hinta - laatu suhde ja täydellisyyttä hipova ergonomia. Uusi
Kab Navigator XL on hyvä valinta, koska se vaan on tavallista paljon
parempi 24/7 työtuoli. Verhous kangas tai aito nahka.
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