
Next este rezultatul combinat al abilităților de 
inginerie, design și experiență. 

NEXT 
We’re ready for the NEXT level.

Spectaculos. Captivant. Exemplar.



Cât de mare este impactul primei impresii? 
Cât poate dura această impresie? Încercați!

Simțiți când o clipă se transformă într-un moment special. Dacă 
rămâneți fără cuvinte și nu vă puteți îndepărta privirea de la ceva, 
atunci știți cu siguranță că acesta este un moment pe care nu ați 

vrea să-l uitați vreodată. 

La fel se întâmplă și când experimentați un produs foarte comod, 
este acea senzație plăcută de durată care este exercitată asupra 

corpului și nu mai doriți să schimbați locul deoarece vă simțiți 
confortabil, atunci știți cu siguranță că acesta este un produs pe 

care ați dori să fie al dumneavoastă.

NEXT nu va înceta niciodată să vă impresioneze și să vă 
îmbunătățească productivitatea la locul de muncă. Din contră, 
este scaunul care va menține productivitatea și confortul pentu 

timp îndelungat.

Spectaculos. Captivant. Exemplar.

NEXT 
We’re ready for the NEXT level.



Toate butoanele și clapetele de comandă ale scaunului NEXT sunt 
dispuse ergonomic. Caracteristicile sportiv-dinamice ale spătarului 
și aspectul de finisaj manual al șezutului sunt caracteristici de bază 

pentru fiecare scaun ergonomic Next.

Confortul: Veți aprecia cu siguranță această caracteristică mai ales 
în timpul de lucru solicitant, lung și neîntrerupt. Next asigură un 

confort la ședere extraordinar și în același timp o postură corectă 
coloanei vetebrale. 

Utilizatorii își pot regla scaunul în funcție de preferințe. Aceștia 
pot regla înălțimea pernei șezutului, brațele, suportul lombar sau 

tetiera. 

Rezultatul combinat al abilităților 
de inginerie, design și experiență.

NEXT 
We’re ready for the NEXT level.



1. Mecanism Syncron cu antișoc.

Mecanismul de înclinare sincronizat oferă posibilitatea de a regla 
și fixa unghiul spătarului față de șezut în 3 poziții distincte. Acesta 
oferă libertate de mișcare, ajustabilitate și o postură ergonomică 
corectă. Confortul și performanța sunt deosebit de strâns legate. 
Alte reglaje: reglarea înălțimii șezutului și a tensiunii de oscilație.
1. reglarea înălțimii șezutului (A) 
2. blocarea șezutului în multiple poziții (B) 
3. reglarea tensiunii de oscilație (M)

2. Poliuretan injectat (șezut).

Perna șezutului este din poliuretan injectat și nedeformabilă 
în timp (grosime: 70 mm). Poliuretanul injectat oferă confort pe 
termen lung și o mai mare rezistență la compactare decât spuma 
poliuretanică obișnuită.

3. Spătar mesh

Spătarul scaunului Next este tapițat cu un ”mesh” elastic de 
calitate, rezistent în timp. Acesta se mulează și se adaptează 
automat pe spatele fiecarui utilizator asigurând aerisirea necesară 
corpului în timpul utilizării.

4. Suport lombar reglabil.

NEXT dispune de un suport lombar reglabil vertical. Acesta se 
poate regla de către utilizator fără a fi nevoit să se ridice de pe 
scaun. (cursa reglare verticală: 70 mm)



5. Tetieră.

Tetiera prezentă pe scaun este reglabilă vertical și tapițată cu 
material textil. (cursa reglare verticală: 50 mm)

6. Brațe reglabile 3D.

Brațele sunt reglabile 3D (vertical (a.) - rotativ (b.) - orizontal (c.) ). 
Topul din poliuretan moale al brațelor asigură confort și sunt plăcute 
la atingere. (cursa reglare verticală: 70 mm, orizontală: 50 mm). 
Reglarea verticală a brațelor este posibilă după apăsarea butonului 
amplasat ergonomic la baza topului.

7. Ale dotări.

Bază stea din aluminiu șlefuit, diametrul: 690 mm.
Role cu diamentrul mare (dia. 65 mm) (reduc rezistența la rulare).
Elemente de susținere ale spătarului finisate gri închis (”gunmetal”).

8. Dimensiuni.

Înălțime scaun: 114 - 131 cm. (98 - 110 fără tetieră)
Înălțime șezut: 42 - 56 cm.
Adâncime șezut: 50 cm.
Lățime șezut: 50 cm.
Înălțime spătar: 57 cm (de la șezut), 70 cm (total - de la mecanism)
Lățime scaun (cu brațe): 64 cm. 
Lățime spătar: 50 cm.
Baza: 69 cm (dia.).
Cursă verticală brațe: 70 mm.
Cursă suport lombar: 70 mm.
Cursă tetieră: 50 mm.
Grosime burete injectat (șezut): 70 mm.

a.

b.

c.



NEXT Black NEXT Blue

9. Finisaje: 

Tetieră și șezut: material textil negru sau albastru. 
Spătar: mesh elastic gri.

2 variante

Elemente de susținere ale spătarului finisate gri închis (”gunmetal”).
Brațe, cilindru cu gaz și role: negru.
Bază: aluminiu șlefuit.
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