Dział 2 elementy wyposażenia

meble

Kr zesła
Dla pracowników obsługujących klientów oraz pracowników f) regulację kąta nachylenia siedziska,
Produkt referencyjny
biurowych przewidziano obrotowe fotele pracownicze.
g) mechanizm z płynną regulacją siły odchylenia i z zakresem krzesło pracownicze Nowy Styl INTRATA O 12 ST36 ALU EFFotel obrotowy musi spełniać wymagania normy określone odchylenia oparcia od -20º do -30º,
076 ES (z regulacją głębokości siedziska) R20N ESH
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10
grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
h) podłokietniki z nakładkami, z miękkiego poliuretanu (PU), Kółka: ESH
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Mechanizm: : ES
(Dz.U.98.148.973).
i) podłokietniki przykręcane od spodu siedziska pozwalające z regulacją głębokości siedziska Podłokietniki: R20N
Tapicerka: OBAN: EF-076
na rozsuwanie każdego podłokietnika,
Ponadto fotel obrotowy powinien posiadać:
Typ podstawy: TYP PODSTAWY: ST36 ALU
j) podłokietniki z regulacją wysokości i regulacją kąta
a) podstawę pięcioramienną metalową z kółkami jezdnymi, położenia,
* Podane w opisie produkty są przykładowe.
b) konstrukcję metalową (odlew aluminium). Oparcie
k) tapicerkę o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej
i siedzisko/kanapa połączone widocznym estetycznym
150 000 cykli w skali Martindale’a), gęstej, regularnej
łącznikiem, będącym integralną częścią całego mechanizmu, strukturze tkania. Materiał tapicerski posiada atest
trudnopalności,
c) regulację wysokości w zekresie 40 - 58 cm,
l) krzesła w kolorze czarnym z tapicerką w kolorze
d) regulację głębokości siedziska,
czerwonym.
e) regulację podparcia lędźwiowego,

Krzesło gościnne wykonane w technologii zapewniającej
wysoki komfort użytkowania wraz z bardzo wysoką jakością
wykonania.
a) krzesło na czterech stalowych nogach, zakończonych
stopką z tworzywa sztucznego,

marka:Nowy Styl typ: Intrata

h) siedzisko/kanapa i oparcie pokryte tapicerką o wysokiej
wytrzymałości na ścieranie (powyżej 150 000 cykli w skali
Martindale’a), gęstej, regularnej strukturze tkania. Materiał
tapicerski posiada atest trudnopalności,
i) tapicerka w kolorze czerwonym

b) konstrukcja stalowa pokryta chromem,
c) łączenia spawane, spawy ukryte, niewidoczne,
d) krzesło bez podłokietników
e) krzesła dostosowane do sztaplowania
f) siedzisko/kanapa i oparcie są oddzielnymi elementami.
Pomiędzy krawędzią oparcia a siedziskiem jest przerwa,
g) całkowita wysokość krzesła 80 - 90 cm, całkowita
szerokość krzesła 55 - 65 cm, całkowita głębokość krzesła
50 - 60 cm,

Produkt referencyjny:
krzesełko stacjonarne Nowy Styl INTRATA V 31 FL chrome
YN-079 Bez podłokietnika
Metal: chrome
Tapicerka: contract : YN-079
Typ podstawy: FL
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