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Formele ergonomice ale scaunului Pure sugerează seriozitate și eleganță. Brațele și tetiera oferă confort și relaxare 
ceea ce determină munca profitabilă. În cazul în care oferim confort corpului, creierul ne va mulțumi printr-un grad 
crescut de productivitate.

Scaunul de birou ergonomic Pure dispune de mecanism sincron multibloc cu antișoc acționat prin două manete, reglarea tensiunii 
de oscilație, șezut culisant (opțional), tetieră reglabilă 2D, brațe reglabile cu top din poliuretan moale, spătar înalt reglabil vertical 
cu suport lombar fix care sprijină curba naturală a coloanei vertebrale. Alte dotări standard: poliuretan densitate mare (opțional 
injectat), role diametru mare (65/60 mm gumate pentru parchet sau pentru mochetă), bază polipropilenă/aluminiu, elemente din 
polipropilenă negre sau albe.

Pure Black
Dotări și funcționalități:

- mecanism sincron multibloc
- translație șezut (la cerere)
- brațe reglabile cu top din pu. moale 
- poliuretan densitate mare/injectat (la cerere)
- role diametru 65/60 mm. (opțional role gumate)
- spătar curbat ergonomic reglabil vertical
- tetieră reglabilă 2D (opțional)
- bază polipropilenă (opțional bază aluminiu)
- elemente din polipropilenă negre sau albe

1950 Pure Black Motion

1950 Pure T1950 Pure Mesh

Entuziasmul nu cunoaşte limite.
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Formele ergonomice ale scaunului Pure sugerează seriozitate și eleganță. Brațele și tetiera oferă confort și relaxare 
ceea ce determină munca profitabilă. În cazul în care oferim confort corpului, creierul ne va mulțumi printr-un grad 
crescut de productivitate.

Scaunul de birou ergonomic Pure dispune de mecanism sincron multibloc cu antișoc acționat prin două manete, reglarea tensiunii 
de oscilație, șezut culisant (opțional), tetieră reglabilă 2D, brațe reglabile cu top din poliuretan moale, spătar înalt reglabil vertical 
cu suport lombar fix care sprijină curba naturală a coloanei vertebrale. Alte dotări standard: poliuretan densitate mare (opțional 
injectat), role diametru mare (65/60 mm gumate pentru parchet sau pentru mochetă), bază polipropilenă/aluminiu, elemente din 
polipropilenă negre sau albe.

Pure White

Dimensiuni:
Înălțime scaun cu tetieră: 124 - 134 cm
Înălțime scaun fara tetieră: 104-114 cm
Înălțime șezut: 45 - 55 cm
Adâncime șezut: 48 cm
Lățime șezut: 50 cm
Lățime scaun cu brațe: 68 cm
Lățime spătar: 45 cm
Înălțime spătar fără tetieră: 59-65  cm
Înălțime brațe min (de la sol): 63 cm
Diametru bază: 69 cm

Dotări și funcționalități:

- mecanism sincron multibloc
- translație șezut (la cerere)
- brațe reglabile cu top din pu. moale 
- poliuretan densitate mare/injectat (la cerere)
- role diametru 65/60 mm. (opțional role gumate)
- spătar curbat ergonomic reglabil vertical
- tetieră reglabilă 2D (opțional)
- bază polipropilenă (opțional bază aluminiu)
- elemente din polipropilenă negre sau albe

1950 Pure White Motion

1950 Pure T1950 Pure Mesh

Entuziasmul nu cunoaşte limite.
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