Kancelářská židle Enjoy S (celosíť)
Cena

11 699 Kč

Cena bez DPH

9 669 Kč

Cena při platbě předem

11 465 Kč
ušetříte 234 Kč

Skladová dostupnost

Skladem u dodavatele

Záruka

36 měsíců

Způsob dopravy

Standardní doprava

Zakázková výroba

Ne

https://www.rafni.cz/Product/Detail?productID=96095

Popis výrobku
Ergonomická židle ENJOY S (černá síťovina na opěradle i sedáku) je luxusní model vyšší třídy, který plně a s naprostou
samozřejmostí vychází vstříc moderním požadavkům na zdravé sezení. Výtečná konstrukce umožňuje nastavení v
mnoha směrech tak, aby se židle podřídila potřebám pracujícího, ale zároveň ve všech ohledech poskytla dostatečnou
podporu. Díky kvalitní černé síťovině, kterou je potažený opěrák židle, je i velmi dlouhé sezení komfortní a i v těch
největších letních vedrech nedochází k nadměrnému pocení. Srdcem této moderní ergonomické židle je kvalitní
synchronní mechanismus s blokací v pěti polohách, s komfortním nastavením síly protiváhy z boční strany. Židle
umožňuje zdravé a dynamické sezení. Vychytané a komfortní ovládání – funkce jako nastavení celkové výšky židle,
odblokování synchronní mechaniky nebo posuv sedáku se ovládají pomocí jedné ovládací páčky. Vlastnosti a výhody:
sedák, zádová opěrka i opěrka hlavy potažená kvalitní prodyšnou samonosnou síťovinou kvalitní hliníkový kříž výborný
synchronní mechanismus pro současný náklon sedáku i opěráku s možností blokace až v 5 polohách základní ovládání
židle je sdruženo do jedné ovládací páčky komfortní nastavení tuhosti houpání z boční strany synchronního mechanismu
židle podporuje zdravé a dynamické sezení výškově a hloubkově nastavitelné područe z příjemného měkčeného
materiálu zádová opěrka je výškově nastavitelná systémem UP-DOWN nastavení hloubky sedáku, nastavení celkové
výšky židle výškové a úhlové nastavení hlavové opěrky pro dokonalé držení hlavy a ulehčení krční páteři nosnost 130 kg
Rozměry a parametry: celková výška: 110-120 cm výška po sedák: 45-55 cm hloubka sedáku: 48-54 cm šířka: 69 cm
hmotnost: 19 kg nosnost: 130 kg Židle se dodává v demontu. Součástí balení je jednoduchý a přehledný manuál.
Samotná montáž je velice jednoduchá a rychlá. Židle je určena pro jednosměnný provoz.

