Ergonomická židle Marrit GT0739XB (bez opěrky hlavy), síť GT27
černá, sedák HM-38 černý
Cena

6 655 Kč

Cena bez DPH

5 500 Kč

Cena při platbě předem

6 522 Kč
ušetříte 133 Kč

Skladová dostupnost

Skladem: 3 ks

Záruka

36 měsíců

Způsob dopravy

Standardní doprava

Zakázková výroba

Ne

https://www.rafni.cz/Product/Detail?productID=112189

Popis výrobku

Luxusní ergonomická židle MARRIT 39XB s velkým množstvím funkcí a vychytávek je perfektní volba pro náročné
uživatele. V čem spočívá hlavní výhoda designové ergonomické židle MARRIT 39XB ? Vysoká úroveň dílenského
zpracování, hojné využití hliníkových částí v konstrukci židle, unikátní vzdušný design, ale především promyšlená
konstrukce židle MARIT, která zaručuje perfektní komfort sezení. Opěrák židle a bederní opěrka Židle Marrit je vybavena
58 cm vysokým, ergonomicky vytvarovaným opěrákem zad. Nosnou část opěráku tvoří pevný rám z leštěného hliníku.
Do rámu opěráku je integrovaná unikátní funkce pro dodatečnou úpravu sklonu opěráku vůči sedáku. Samozřejmostí je
také přítomnost výškově nastavitelné čalouněné bederní opěrky, díky které je možné výrazně ulevit napětí a bolestem
zad v bederní oblasti. Díky kombinaci výborně tvarovaného opěráku zad a nastavitelné bederní opěrky si optimální
pozici snadno najde každý uživatel. Pohodlný čalouněný sedák Sedák židle je čalouněný kvalitní vysoce kvalitní
potahovou látkou (otěruvzdornost 100.000 cyklů). Výplň sedáku tvoří kvalitní polyuretanová pěna v nehořlavém
provedení dle všeobecně uznávané anglické normy BS 5852. Součástí sedáku je rovněž funkce posunu sedáku, kterou
ocení především dlouhonozí uživatelé. Unikátní prvek ovládání klíčových funkcí židle Židle Marrit je vybavena vysoce
komfortními výškově nastavitelnými područkami, Měkké loketníky jsou nastavitelné vpřed / vzad a jsou natočitelné do
stran. Pod každým loketníkem se nachází "ovládací pádla", pomocí kterého lze nastavit celkovou výšku židle (sedáku)
nebo blokaci synchronního mechanismu. Univerzální využití – pro koho je židle vhodná ? Hledáte do Vaší společnosti
jednu univerzální židli, která bude vyhovovat všem zaměstnancům? Takovou židli není snadné najít, nicméně model
MARRIT představuje optimální řešení, díky kterému si drtivá většina lidí od 160 do cca 190 cm výšky snadno nastaví
židli pro maximální komfort sezení. Shrnutí hlavních předností kancelářské židle MARRIT 39XB: moderní, vzdušný
design spojující kvalitní materiály s vynikajícím dílenským zpracováním srdcem židle je kvalitní synchronní mechanismus,
který umožňuje zdravé dynamické sezení vysoce praktické řešení komfortního ovládání nastavení výšky židle a blokace
mechaniky pomocí ovládacích páček pod loketníky područí výškově nastavitelné područky s měkkými loketníky (PU)
velký rozsah nastavení – židle je vhodná pro postavy vysoké od cca 160 – 195 cm 58 cm vysoký opěrák zad, jehož rám
tvoří vysoce pevná konstrukce z leštěného hliníku unikátní funkce pro dodatečnou změnu úhlu postavení opěráku vůči
sedáku židle kvalitní samonosná síťovina na opěráku výškově nastavitelná, čalouněná a velmi komfortní bederní opěrka
pro dokonalou oporu zad vynikající komfort sezení díky čalouněnému ergonomicky tvarovanému sedáku výplň sedáku
tvoří polyuretanová pěna v nehořlavé úpravě dle BS5852, čalouněno do vysoce odolné potahové látky (otěruvzdornost
100.000 cyklů) funkce horizontálního posunu sedáku pevný a elegantní kříž z leštěného hliníku, kvalitní kolečka určená
pro měkké i tvrdé podlahy nosnost 130 kg záruka 3 roky Rozměry židle a technické parametry: výška sedáku: 46 - 55
cm (lze upravit výměnou za jiný plynový píst) šířka sedáku: 49 cm celková šířka včetně područek: 65 cm hloubka sedáku
48 cm výška opěradla 58 cm rozsah nastavení výšky bederní opěrky zad: 4 cm možnost posunu sedáku o: 5 cm
Dodáváme v demontu. Součástí balení je jednoduchý a přehledný manuál, samotná montáž je velice jednoduchá a
rychlá. Židle je určena pro jednosměnný provoz.

