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Cluj

PROFESIONAL
INDUSTRIAL

Ateliere | Fabrici | Depozite | Decor Industrial

Oferim scaune profesionale pentru orice mediu industrial sau tehnic. Produsele noastre îndeplinesc 
cele mai înalte cerințe de calitate și satisfac nevoile fiecărui loc de muncă: de la segmentul de 
producție, ambalare, cercetare & dezvoltare la zonele ESD.

O mare libertate de mișcare și o postură ergonomică corectă asigură utilizatorilor acestor scaune 
condiții de lucru mai ușoare, chiar și în cazul  unui spațiu limitat. Confortul și performanța sunt 
deosebit de strâns legate.
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1040 Antistatic ESD este alegerea dvs. atunci când sunteți în căutarea unui scaun conceput pentru a împiedica 
dezvoltarea electricității statice. Toate componentele scaunului, inclusiv rolele sunt conductoare. 1040 Ergo ESD este 
un scaun solid pentru majoritatea sarcinilor și funcțiilor în mediile de lucru industriale și tehnice. 
Certificat CATAS 13/95, protocolul efectuat 35904/1, rezistența măsurată 0.1 mw.

1040 antistatic ESD

1040 antistatic ESD

Dotări și funcționalități:

- mecanism: C.P.
- brațe fixe (opțional)
- șezut și spătar poliuretan densitate mare
- role nylon conductoare
- spătar curbat ergonomic reglabil vertical
- bază polipropilenă conductoare
- elemente din polipropilenă negre

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 91 - 108 cm
Înălțime șezut: 45 - 58 cm
Adâncime șezut: 45 cm
Lățime șezut: 46 cm
Lățime scaun cu brațe: 57.5 cm
Lățime spătar: 46 cm
Diametru bază: 60 cm

1380 antistatic ESD este special conceput pentru a împiedica dezvoltarea electricității statice. Toate componentele 
scaunului, inclusiv rolele sunt conductoare. 1380 Ergo ESD este un scaun solid pentru majoritatea sarcinilor și 
funcțiilor în mediile de lucru industriale și tehnice. 

1380  antistatic ESD

1380 antistatic ESD

Dotări și funcționalități:

- mecanism: sincron
- brațe fixe (opțional)
- șezut și spătar poliuretan densitate mare
- role nylon conductoare
- spătar curbat ergonomic reglabil vertical
- bază polipropilenă conductoare
- elemente din polipropilenă negre

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 100 - 126 cm
Înălțime șezut: 48 - 56 cm
Adâncime șezut: 47 cm
Lățime șezut: 52 cm
Lățime scaun cu brațe: 66 cm
Lățime spătar: 52 cm
Diametru bază: 60 cm
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O postură ergonomică corectă asigură utilizatorilor acestor scaune condiții de lucru mai ușoare, chiar și în cazul  unui 
spațiu limitat. Modelul profesional Softy pu asyn cu șezut și spătar generos din poliuretan asigură o poziție corporală 
corectă în timpul șederii. 

Softy pu asyn

Scaun profesional Softy asyn + cilindru. lung + suport picioare reglabil Jamila. 

Dotări și funcționalități:

- mecanism: asincron
- pernă șezut și spătar poliuretan injectat
- role nylon
- spătar curbat ergonomic reglabil vertical
- bază oțel cromat
- elemente din polipropilenă negre
- opțional: 
    - suport picioare reglabil
    - cilindru lung
    - înălțător scaun ergonomic cu inel metalic

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 73 - 114 cm
Înălțime șezut: 44 - 55 cm
Înălțime scaun (cil. lung): 90 - 131 cm
Înălțime șezut (cil. lung): 61 - 87 cm
Adâncime șezut: 45 cm
Lățime șezut: 49 cm
Lățime spătar: 39 cm
Diametru bază: 69 cm

O mare libertate de mișcare și o postură ergonomică corectă asigură utilizatorilor acestor scaune condiții de lucru 
mai ușoare, chiar și în cazul  unui spațiu limitat. Confortul și performanța sunt deosebit de strâns legate.

1290  pu asyn

Dotări și funcționalități:

- mecanism: asincron
- brațe fixe polipropilenă (opțional)
- șezut și spătar poliuretan injectat
- role nylon
- spătar curbat ergonomic reglabil vertical
- bază polipropilenă
- opțional:
    - bază oțel cromată
    - role gumate
    - înălțător scaun ergonomic
    - cilindru lung și suport picioare reglabil
Dimensiuni:
Înălțime scaun: 99 - 112 cm
Înălțime șezut: 45 - 58 cm
Adâncime șezut: 45 cm
Lățime șezut: 46 cm
Lățime scaun cu brațe: 61 cm
Lățime spătar: 46 cm
Diametru bază: 60 cm
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1290 pu asyn

1290 pu asyn + înălțător

Scaun profesional Softy asyn 
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O postură ergonomică corectă asigură utilizatorilor acestor scaune condiții de lucru mai ușoare, chiar și în cazul  unui 
spațiu limitat. Confortul și performanța sunt deosebit de strâns legate.

1290 pu nor

Dotări și funcționalități:

- brațe fixe (opțional)
- pernă șezut și spătar poliuretan injectat
- role nylon, opțional role gumate.
- spătar curbat ergonomic reglabil vertical
- bază polipropilenă, opțional oțel cromată
- opțional:
    - bază oțel cromată
    - role gumate
    - înălțător scaun ergonomic
    - cilindru lung și suport picioare reglabil

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 82 - 91 cm
Înălțime șezut: 43 - 52 cm
Adâncime șezut: 44 cm
Lățime șezut: 47 cm
Lățime scaun cu brațe: 58 cm
Lățime spătar: 42 cm
Diametru bază: 60 cm

1290  pu mek

Dotări și funcționalități:

- mecanism: C.P.
- brațe fixe/reglabile polipropilenă (opțional)
- pernă șezut și spătar poliuretan injectat.
- role nylon
- spătar curbat ergonomic reglabil vertical.
- bază polipropilenă
- opțional:
    - bază oțel cromată
    - role gumate
    - înălțător scaun ergonomic
    - cilindru lung și suport picioare reglabil
Dimensiuni:
Înălțime scaun: 82 - 102 cm
Înălțime șezut: 43 - 52 cm
Adâncime șezut: 44 cm
Lățime șezut: 47 cm
Lățime scaun cu brațe: 58 cm
Lățime spătar: 42 cm
Diametru bază: 60 cm

1290 Pu Mek este un scaun profesional, foarte practic, comod și rezistent. Produsul asigură un echilibru perfect. 
Șezutul și spătarul sunt fabricate din poliuretan, iar baza din poliprolienă.
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1290 pu nor + brațe

1290 pu nor

1290 pu mek + brațe

1290 pu Mek bază crom + brațe
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O postură ergonomică corectă asigură utilizatorilor acestor scaune condiții de lucru mai ușoare, chiar și în cazul  unui 
spațiu limitat. Confortul și performanța sunt deosebit de strâns legate.

1290  lemn nor

Dotări și funcționalități:

- mecanism rotire și reglare înălțime scaun
- șezut și spătar din lemn stratificat
- role nylon
- bază polipropilenă
- elemente din polipropilenă negre
- opțional:
    - bază oțel cromată
    - role gumate
    - înălțător scaun ergonomic
    - cilindru lung și suport picioare reglabil

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 81 - 101 cm
Înălțime șezut: 41 - 55 cm
Adâncime șezut: 38 cm
Lățime șezut: 41 cm
Diametru bază: 60 cm

Corolla

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 81 - 100 cm
Înălțime șezut: 41 - 55 cm
Adâncime șezut: 38 cm
Lățime șezut: 41 cm
Diametru bază: 60 cm

Corolla este un scaun rotativ, cu șezut și spătar din lemn stratificat lăcuit, astfel că se poate adapta oricărui mediu 
industrial. Acest produs este o soluție economică, dar totuși dotată cu elemente și tehnologii de calitate.
Variante: Corolla Asincron sau Corolla Smart.

Dotări și funcționalități:

- mecanism rotire și reglare înălțime scaun sau 
mecanism sincron.
- șezut și spătar din lemn stratificat
- role nylon
- bază polipropilenă
- elemente din polipropilenă negre
- opțional:
    - bază oțel cromată
    - role gumate
    - înălțător scaun ergonomic
    - cilindru lung și suport picioare reglabil
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1290 lemn nor

1290 Mek lemn baza crom + înălțător

Corolla asyn

Corolla Smart
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1290 Pu Taburet este un scaun practic și ușor de manevrat. Este destinat spațiilor înguste, dar poate fi de folos și în 
laboratoare.

1290  pu/lemn taburet

Dotări și funcționalități:

- mecanism rotire și reglare înălțime scaun 
- șezut tapițat
- role nylon
- bază polipropilenă
- elemente din polipropilenă negre.
- opțional:
    - bază oțel cromată
    - role gumate
    - înălțător scaun ergonomic
    - cilindru lung și suport picioare reglabil

Dimensiuni:
Înălțime șezut: 41 - 54 cm
Înălțime șezut (cu inaltator): 57 - 82 cm
Diametru șezut: 32 cm
Diametru bază: 60 cm

Labor

Dimensiuni:
Înălțime șezut: 42 - 55 cm
Înălțime șezut (cu inaltator): 57 - 82 cm
Diametru șezut: 40 cm
Diametru bază: 60 cm

Labor este un scaun ergonomic rotativ destinat spațiilor industriale sau medicale. Șezutul scaunului poate fi tapițat 
cu eco piele sau material textil (diverse nuanțe).

Dotări și funcționalități:

- mecanism rotire și reglare înălțime scaun 
- șezut tapițat
- role nylon
- bază polipropilenă
- elemente din polipropilenă negre.
- opțional:
    - bază oțel cromată
    - role gumate
    - înălțător scaun ergonomic
    - cilindru lung și suport picioare reglabil
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1290 pu nor cu înălțător

1290 pu nor 1290 pu nor bază crom

1290 pu lemn, 
înălțător + ventuze

Labor

Labor bază cromată


