
UVE
Forma se supune senzației. Ce înseamnă? 

Aici, totul creează o senzație de confort. Pur și simplu.
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UVE
Liniile modelului UVE urmăresc o singură 

direcție: cea a clarității senzuale.



Formele sunt și mai puriste, detaliile și mai pregnante.
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Funcționalitate și frumusețe. Aspectul noului 
scaun Antares este simplu și elegant. Structura 
curbată a spătarului iți creează senzația de 
confort și eleganță. Combinat cu spătarul 
suspendat, îi oferă lui Uve o caracteristică 
unică de identificare. Curbura spătarului din 
plasă elastică susține spatele în mod constant, 
permițând coloanei vertebrale să mențină o 
formă naturală și corectă de „S”.

Pur si Simplu



UVE oferă 2 opțiuni de culoare pentru elementele 
din polipropilenă și 3 opțiuni de culoare pentru 
mesh-ul elastic al spătarului, ceea ce face ca UVE 
să se integreze cu ușurință în orice spațiu. Fie că 
este vorba de birou, sala de conferințe sau acasă, 
designul rafinat și elegant al scaunului de birou UVE, 
creează o atmosferă liberă și relaxantă pentru tine.

Pentru început, scaunul va fi disponibil pe cadru, 
mesh și tapițerie șezut: gri. În cazul proiectelor, 
scaunul va fi disponibil pe diverse variante de 
finisaje.

Ideal pentru orice spațiu
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UVE atinge performanțe ergonomice excelente și 
durabilitate ridicată. Spătarul se potrivește în mod 
natural celor trei zone ergonomice - bazin, coloana 
vertebrală (zona toracică) și zona superioară a 
spatelui cu adaptare dinamică la micro-mișcarea 
corpului. Când vă așezați, greutatea este distribuită 
uniform pe scaun, ceea ce vă ajută la reducerea 
stresului și vă poate încuraja la exerciții fizice, care 
sunt cheia pentru a menține o circulație sanguină 
sănătoasă.

Șezut sănătos, sprijin constant
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Brațele sunt un element foarte important ale 
scaunului de birou. Brațele scaunului UVE adoptă 
o structură aerodinamică cu un aspect simplu, 
dar stilat. Dispune de pad-uri moi din PU reglabile 
3D (sus-jos/culisare față-spate/stânga-dreapta), 
acestea oferă cu ușurință sprijinul necesar oricărui 
utilizator.

Suport confortabil

Sus & Jos Culisare 
Față- Spate

Stânga - Dreapta
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Mecanismul nou dezvoltat este ajustabil în 4 poziții 
de blocare distincte pentru a răspunde nevoilor 
diferitelor înclinări. Trebuie doar să rotiți clapeta de 
sub șezut pentru a comuta între modul de lucru și 
cel de odihnă.

Suport confortabil

Înălțime șezut

Cursa reglabilă a șezutului este de 
la 465 mm la 535 mm

Reglarea tensiunii de înclinare a 
spatelui

Rotiți maneta pentru a regla 
tensiunea de înclinare a spătarului
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Cadru Spătar

Gri-Albastru închis Alb

Baza mecanismul

Mecanism Synchro

4 poziții de blocare ,22°- spătar,

Mechanism simplu

21° înclinarea spatelui

Opțiuni (la comandă)

Mesh Spătar

NegruGriAlb Gri Închis Gri Mediu

Negru

Tapițerie șezut

Alb



Plasă elastică

Plasă elastică de înaltă calitate, 
pielea respiră și oferă suport constant spatelui

Brațe 3D

Obține confortul și postura corectă atunci 
când lucrezi ore neîntrerupt.

Mechanism sincron

Alege, reglează și ajustează scaunul pentru a 
atinge cu ușurință confortul dorit.

Cilindru cu gaz Clasa III

Rezistă în timp și este certificat/testat la 
150 kg.

Baza din polipropilenă

Rezistentă la șocuri, rezistentă în timp.
Role PU

Nu zgârie podeaua
Ideale pentru mochetă sau parchet.

Spătar în formă de S

Design ergonomic care se potrivește cu curba
coloanei vertebrale, oferă sprijin

constant și confortabi.

Tetiera reglabila pe inaltime (opțional)

Oferiți suport confortabil utilizatorilor
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Dimensiuni:

Prezentare Produs Video Descarca FotografiiMateriale 
Prezentare:
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Antares Romania SRL
Cluj - Napoca | București | Remetea 
Web: https://scaune.ro/ 
Email: antares@scaune.ro©
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