Ergonomická židle inFlex I8-Z, síť
ST-01 černá, sedák HM-34 šedý,
opěrka hlavy
Cena

5 445 Kč

Cena bez DPH

4 500 Kč

Cena při platbě předem

5 336 Kč
ušetříte 109 Kč

Skladová dostupnost

Skladem: 10 ks

Záruka

36 měsíců

Způsob dopravy

Standardní doprava

Zakázková výroba

Ne

https://www.rafni.cz/Product/Detail?productID=112196

Popis výrobku

Ergonomická židle inFLEX vyniká použitím inovativního a vysoce flexibilního opěráku, která mění tvar a dokonale se
přizpůsobuje každému pohybu uživatele. Promyšlená konstrukce židle inFLEX umožňuje v mnohem větší míře zajistit
optimální oporu zádům a poskytnout tak výtečný komfort sezení. Opěrák židle, bederní opěrka a opěrka hlavy Židle
inFLEX je vybavena 53 cm vysokým, ergonomicky vytvarovaným opěrákem zad. Vysoce flexibilní konstrukce opěráku je
schopná přizpůsobit se každému pohybu sedícího uživatele. Opěrák nelze výškově upravit. Součástí opěráku je také
výškově nastavitelná čalouněná bederní opěrka, díky které je možné výrazně ulevit napětí a bolestem zad. Odlehčení
krční páteře potom napomáhá sofistikovaná, v několika směrech nastavitelná opěrka hlavy. Ta umožňuje nastavení
výšky, úhlu a také celkového sklonu. Díky kombinaci výborně tvarovaného flexibilnímu opěráku zad, nastavitelné
bederní opěrku a v několika směrech nastavitelné opěrce hlavy 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. Pro koho je židle vhodná ? Židle není vybavená funkcí pro nastavení výšky opěráku. Přestože je židle inFLEX
nesmírně pohodlná, není vhodná pro postavy vyšší než cca 175 cm. Díky vysoce flexibilnímu opěráku je naopak židle
vhodná pro menší nebo drobnější postavy a pracovníky, kteří vyhledávají a ocení perfektní kontakt opěráku židle se zády
uživatele. Synchronní mechanismus židle je navíc optimalizovaný pro málo hmotné postavy (cca 55 kg a více). Právě
méně hmotné postavy (do cca 60 kg) mají velký problém najít vhodnou židli, na které by mohli sedět dynamicky, neboť
na většině ergonomických židlí není možné nastavit protiváhu (odpor zad) na nižší hmotnost než cca 60 - 65 kg. Židle je
tedy vhodná nejen pro subtilní postavy s nízkou hmotností, které na běžných židlích nemohou díky své nízké hmotnosti
využívat funkce dynamického sezení, ale také pro těžší (max. 130 kg) postavy s tělesnou výško do cca 175 cm. Shrnutí
hlavních předností kancelářské židle inFLEX: moderní a vzdušná pracovní židle, jejímž srdcem je kvalitní synchronní
mechanismus, který umožňuje zdravé dynamické sezení velký rozsah nastavení – židle představuji geniální řešení pro
postavy vysoké od cca 150 – 175 cm 53 cm vysoký flexibilní opěrák zad pro dokonalou volnost pohybu kvalitní
samonosná síťovina na opěráku sofistikovaná opěrka hlavy s nastavením výšky, úhlu a sklonu, pro maximální pohodlí a
odlehčení krční páteře 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 výškově nastavitelné područky s měkkými loketníky (PU) pevný nylonový černý kříž,
kvalitní kolečka primárně určená pro měkké podlahy (koberce atd.). vynikající řešení pro drobnější postavy do cca 175
cm výšky nosnost 130 kg záruka 3 roky Rozměry židle a technické parametry: výška sedáku: 43 - 52 cm (lze upravit
výměnou za jiný plynový píst) šířka sedáku: 50 cm celková šířka včetně područek: 66 cm hloubka sedáku 48 cm výška
opěradla 53 cm rozsah nastavení výšky bederní opěrky zad: 4 cm rozsah nastavení výšky opěrky hlavy: 4,5 cm
Dodáváme v demontu. Součástí balení je jednoduchý a přehledný manuál, samotná montáž je velice jednoduchá a
rychlá. Židle je určena pro jednosměnný provoz.

