Vertigo

Eleganța, ergonomia și calitatea sunt atemporale.
Confort și performanță fără compromisuri.

Vertigo
Elegant. Ergonomic. Exemplar.
Vertigo este întotdeauna varianta corectă, indiferent de
dimensiuniea sau diversitatea proiectului.
Cei care stau confortabil, se simt bine și cei care se simt bine în
timp ce muncesc, sunt mai eficienți.
Vertigo nu va înceta niciodată să vă impresioneze și să vă
îmbunătățească productivitatea indiferent
că lucrați de acasă sau de la birou.

Vertigo
Elegant. Ergonomic. Exemplar.

Toate butoanele și clapetele de comandă ale scaunului Vertigo
sunt dispuse ergonomic. Caracteristicile sportiv-dinamice ale
spătarului sunt caracteristici de bază pentru fiecare scaun
ergonomic Vertigo.
Confortul: Veți aprecia cu siguranță această caracteristică mai ales
în timpul de lucru solicitant, lung și neîntrerupt. Vertigo asigură
confort la ședere și în același timp o postură corectă coloanei
vetebrale.
Utilizatorii își pot regla scaunul în funcție de preferințe:
înălțimea șezutului, brațele, suportul lombar sau tetiera.

1. Mecanism Sincron cu antișoc.
Mecanismul de înclinare sincronizat oferă posibilitatea de a regla
și fixa unghiul spătarului față de șezut în 2 poziții distincte. Acesta
oferă libertate de mișcare, ajustabilitate și o postură ergonomică
corectă.
Opțional: mecanism sincron cu translație.
2. Poliuretan rezistent la compactare (șezut).
Perna șezutului este din poliuretan rezistent la compactare, acesta
este moale și confortabilă.
3. Spătar mesh
Spătarul scaunului Vertigo este tapițat cu”mesh” elastic de calitate,
rezistent. Mesh-ul se mulează și se adaptează automat pe spatele
utilizatorului asigurând aerisirea necesară corpului în timpul folosirii.
Variante personalizare: negru, gri, albastru, portocaliu.

4. Suport lombar reglabil.
Vertigo dispune de 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
mesh (cursa reglare verticală: 50 mm).
6. Brațe reglabile vertical.
Brațele sunt reglabile vertical (70 mm).
Topul brațelor din poliuretan moale asigură confort și sunt plăcute la
atingere.
Reglarea verticală a brațelor este posibilă prin apăsarea butonului
amplasat ergonomic la exterior.
7. Alte dotări.
Bază stea design ”slim” din polipropilenă sau aluminiu.
Role cu diamentrul mare (dia. 60 mm) (reduc rezistența la rulare).
8. Dimensiuni.
Înălțime scaun: 116 - 126 cm. (96 - 106 fără tetieră).
Înălțime șezut: 43 - 53 cm.
Adâncime șezut: 46 cm.
Lățime șezut: 50 cm.
Înălțime spătar: 57 cm (de la șezut).
Lățime scaun (cu brațe): 66 cm.
Baza: 70 cm (dia.).
Cursă verticală brațe: 70 mm.
Cursă suport lombar: 70 mm.
Cursă tetieră: 50 mm.
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