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Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Standard Technical Features

 Κάθισμα περιστρεφόμενο σε τροχήλατη

πεντακτινωτή βάση από ενισχυμένο Nylon σε μαύρο

χρώμα. Με ειδική επιλογή η βάση είναι από

στιλβωμένο αλουμίνιο.

 Συγχρονισμένος Μηχανισμός με αυτόματο σύστημα

ρύθμισης του ύψους του καθίσματος, κλίση-

ασφάλιση της πλάτης σε πολλαπλές θέσεις και

αναπροσαρμογή της αντίστασης της κίνησης της.

 Αγκώνες με ρύθμιση ύψους. Σκελετός από

πολυπροπυλένιο με μαλακό ακούμπιστρο (soft pad)

από πολυουρεθάνη.

 Εξάρτημα στήριξης της μέσης με ρύθμιση ύψους.

 Έδρα καθίσματος: Ταπετσαρία από το βραδυφλεγές

ύφασμα Teddy σε μαύρο χρώμα.

 Πλάτη με σκελετό από πολυπροπυλένιο

διαμορφωμένη με το βραδυφλεγές δίκτυ Teddy σε

μαύρο χρώμα.

 Swivel chair on a five spoke, black

coloured, reinforced Nylon base with

castors. Polished aluminium base by

special option.

 Synchronised mechanism with seat

height adjustment by means of gas lift,

multiple lockable positions of the

backrest and tension control.

 Height adjustable polypropylene

armrests with polyurethane soft pads.

 Height adjustable lumbar support

element.

 Seat upholstered with Teddy fire

retardant fabric in black colour.

 Polypropylene backrest structured with

the fire retardant Teddy mesh in black

colour.
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Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Standard Technical Features

 Κάθισμα περιστρεφόμενο σε τροχήλατη

πεντακτινωτή βάση από ενισχυμένο Nylon σε μαύρο

χρώμα. Με ειδική επιλογή η βάση είναι από

στιλβωμένο αλουμίνιο.

 Συγχρονισμένος Μηχανισμός με αυτόματο σύστημα

ρύθμισης του ύψους του καθίσματος, κλίση-

ασφάλιση της πλάτης σε πολλαπλές θέσεις και

αναπροσαρμογή της αντίστασης της κίνησης της.

 Αγκώνες με ρύθμιση ύψους. Σκελετός από

πολυπροπυλένιο με μαλακό ακούμπιστρο (soft pad)

από πολυουρεθάνη.

 Εξάρτημα στήριξης της μέσης με ρύθμιση ύψους.

 Έδρα καθίσματος: Ταπετσαρία από το βραδυφλεγές

ύφασμα Teddy σε μαύρο χρώμα.

 Πλάτη με σκελετό από πολυπροπυλένιο

διαμορφωμένη με το βραδυφλεγές δίκτυ Teddy σε

μαύρο χρώμα. Έχει ταπετσαρισμένο προσκέφαλο.

 Swivel chair on a five spoke, black

coloured, reinforced Nylon base with

castors. Polished aluminium base by

special option.

 Synchronised mechanism with seat

height adjustment by means of gas lift,

multiple lockable positions of the

backrest and tension control.

 Height adjustable polypropylene

armrests with polyurethane soft pads.

 Height adjustable lumbar support

element.

 Seat upholstered with Teddy fire

retardant fabric in black colour.

 Polypropylene backrest structured with

the fire retardant Teddy mesh in black

colour. Equipped with headrest

(upholstered).
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