Ergonomická židle B2 Express New
Cena

6 859 Kč

Cena bez DPH

5 669 Kč

Cena při platbě předem

6 722 Kč
ušetříte 137 Kč

Skladová dostupnost

Skladem u dodavatele

Záruka

60 měsíců

Způsob dopravy

Standardní doprava

Zakázková výroba

Ne

https://www.rafni.cz/Product/Detail?productID=104692

Popis výrobku

Ergonomická židle B2 Express New Vynikající pracovní ergonomická židle B2 New s velkým množstvím funkcí a
vychytávek. V čem spočívá hlavní výhoda pracovní židle B2 ? nadstandardní dopředný náklon opěráku kvalitní
synchronní mechanika pro zdravé dynamické sezení vysoký výškově nastavitelný (UP-DOWN) opěrák integrovanou
bederní opěrkou zad komfortní výškově nastavitelná a čalouněná bederní opěrka zad výškově a úhově nastavitelná
opěrka hlavy bakteriostatický potah sedáku ideální řešení pro firmy které hledají univerzální židli pro postavy od cca 160
– 195 cm nosnost 150 kg kvalitní zpracování, záruka 5 let vynikajíci poměr cena / výkon Výhod je skutečně mnoho a
všechny postupně zmíníme. Hlavní výhoda židle B2 Express NEW však spočívá v možnosti nadstandardního
dopředného náklonu opěráku. Ten ve spojení s kvalitní synchronní mechanikou umožňuje efektivně využívat funkce pro
podporu zdravého dynamického sezení. Oč jde? Zkuste porovnat s Vaší židli... Drtivá většina lidí vykonává běžnou
každodenní kancelářskou práci v mírném předklonu – tj. sedí mírně nahnutí nad pracovní plochou stolu. Problém je v
tom, že mnoho kancelářských židlí (opěráků zad) nedokáže sledovat dopřednou pracovní pozici sedícího. Opěrák
zůstane příliš zakloněný zatímco Vy pracujete v mírném předklonu nad stolem. Záda tak nejsou dostatečně podepřená.
A jak takové sezení končí? Buď sedíte nad stolem shrbení, nebo si prostě sednete na okraj sedáku židle a neopíráte se
vůbec. Výsledek je nasnadě: bolení zad, nesoustředěnost, podrážděnost apod. Promyšlená konstrukce židle B2
umožňuje v mnohem větší míře poskytnout optimální oporu zádům i v mírně dopředné pozici. Budete tak mít nejen
optimálně podepřená záda v bederní oblasti, ale budete se pohodlně opírat i při běžné mírně dopředné kancelářské
práci, kterou strávíte podstatnou část pracovního dne. Opěrák židle, bederní opěrka a opěrka hlavy Židle B2 je vybavena
vysokým, ergonomicky vytvarovaným opěrákem zad, který je výškově nastavitelný systémem UP-DOWN. Nově je nyní
funce UP-DOWN doplněna o funkci aretace (zablokování) výšky opěradla ve zvolené poloze. Již se nestane, že v
průběhu sezení nebo manipulace se židlí dojde k nechtěnému přenastavení výšky opěráku. Součástí židle je výškově
nastavitelná bederní opěrka (čalouněná). Ta poskytuje komfortní oporu zádům v bederní oblasti a pomáhá ulevit napětí
a bolestem zad. Odlehčení krční páteře potom napomáhá výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy. Univerzální
využití Hledáte do Vaší společnosti jednu univerzální židli, která bude vyhovovat všem zaměstnancům? Židle B2
představuje optimální řešení. Díky možnosti nezávislého nastavení výšky opěráku, opěrky hlavy a bederní opěrky si
správnou a pohodlnou polohu snadno najdou lidé s výškou postavy od cca 160 do 195 cm při maximální nosnosti 150
kg. Bakteriostatický potah Sedák židle je čalouněný kvalitní bakteriostatickou potahovou látkou (otěruvzdornost 100.000
cyklů) která tlumí růst bakterií a působí antimikrobiálně. . Použití bakteriostatické látky je jedním z tajemství prevence
podráždění pokožky a vyrážky způsobené potu. Dynamické sezení Dostatečně velký dopředný náklon opěráku nás ale
od bolestí zad nespasí.... Je potřeba sedět dynamicky. Co to znamená? Mnoho lidí si koupí i poměrně kvalitní
ergonomické židle, ale nevyužívají jejich možnosti. Mezi obecně rozšířený “zlozvyk“ patří sezení na židli se
zablokovanou mechanikou. Jde o zbytečnou chybu, díky které škodíme především meziobratlovým ploténkám.
Meziobratlové ploténky potřebují pohyb. Čím více tím lépe. Je potřeba sedět s odblokovanou synchronní mechanikou. Je
ovšem nutné dobře nastavit sílu protitlaku opěráku na záda. Opěrák Vás nesmí přetlačovat (nesmíte s ním bojovat), na
druhou stranu nesmí být síla protiváhy nastavena příliš jemně. Pokud je vše dobře nastaveno, můžeme sedět
dynamicky, tj. při práci mimoděk a mnohdy nevědomky nepatrně měníme pracovní pozici. Máme pohyb – to je nesmírně
důležité. Téměř všechny ergonomické židle jsou vybaveny synchronní mechanikou. Synchronní mechanika umožňuje
plynulý a synchronní náklon opěráku a sedáku. Pokud se tedy nakláníte na židli, mechanika automaticky upravuje sklon
sedáku tak, aby byla Vaše páteř vždy v optimální poloze. Odblokujte mechaniku a nastavte správný přítlak opěráku na
Vaše záda. Seďte a pracujte dynamicky a domů choďte odpočívat bez bolestí zad. Další výčet výhod a vlastností židle
B2 naleznete níže. Shrnutí hlavních předností kancelářské židle B2 Express NEW: moderní a vzdušná pracovní židle,
jejímž srdcem je kvalitní synchronní mechanismus, který umožňuje zdravé dynamické sezení velký rozsah nastavení –
židle je vhodná pro postavy vysoké od cca 165 – 195 cm nadstandardní dopředný náklon opěráku pro pohodlnou práci v
mírně dopředné pozici vynikající komfort sezení díky ergonomicky tvarovanému sedáku (kvalitní pěna) vysoký výškově
nastavitelný opěrák zad (systém UP-DOWN s aretací ve zvolené pozici) kvalitní samonosná síťovina na opěráku
bakteriostatická potahová látka na sedáku (otěruvzdornost 100.000 cyklů) výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy
pro maximální pohodlí a odlehčení krční páteře výškově nastavitelná, čalouněná a velmi komfortní bederní opěrka pro
dokonalou oporu zad výškově nastavitelné područe s měkkými loketníky (PU) elegantní hliníkový kříž a univerzální
pogumovaná kolečka pro koberce i tvrdé podlahy nosnost 150 kg záruka 5 let Rozměry židle: výška sedáku: 43 - 52 cm
(lze upravit výměnou za jiný plynový píst) šířka sedáku: 53 cm hloubka sedáku 50 cm výška opěradla 63 cm rozsah
nastavení výšky opěradla (systém UP-DOWN): 6 cm rozsah nastavení výšky bederní opěrky zad: 10 cm Dodáváme v
demontu. Součástí balení je jednoduchý a přehledný manuál, samotná montáž je velice jednoduchá a rychlá. Židle je
určena pro jednosměnný provoz.

