
◼ Κάθισμα περιστρεφόμενο σε τροχήλατη πεντακτινωτή

βάση από ενισχυμένο nylon σε μαύρο χρώμα.

◼ Αυτόματο σύστημα ρύθμισης του ύψους του

καθίσματος.

◼ Η κλίση του καθίσματος συγχρονίζεται ανάλογα με τη

κλίση της πλάτης (synchro-mechanism) και μπορεί να

ασφαλιστεί σε πολλαπλές θέσεις. Η επιστροφή της

πλάτης του καθίσματος όταν ο μηχανισμός

απασφαλίζεται από κάποια θέση, εξασφαλίζεται με τη

κίνηση του σώματος. Ο μηχανισμός αναπροσαρμογής

της αντίστασης της κίνησης της ράχης είναι σύμφωνα

με το βάρος του σώματος.

◼ Αγκώνες με ρύθμιση ύψους. Από πολυπροπυλένιο με

μαλακό ακούμπιστρο (soft pad).

◼ Εξάρτημα οσφιακής υποστήριξης (lumbar support) με

ρύθμιση ύψους.

◼ Έδρα καθίσματος : Ταπετσαρία από βραδυφλεγές και

ανθεκτικό υλικό, ύφασμα ή τεχνόδερμα σε διάφορα

χρώματα επιλογής.

◼ Ψηλή πλάτη ταπετσαρισμένη με βραδυφλεγές δίκτυ σε

μαύρο χρώμα. Χαρακτηριστικό εξάρτημα από στιλπνό

ABS. Με ειδική επιλογή έχει ρυθμιζόμενο προσκέφαλο

ταπετσαρισμένο με ύφασμα (Omnia 01 PT).

❑ Swivel chair on a five star reinforced 

nylon base in black colour.

❑ Gas lift seat height adjustment.

❑ Multi block Synchronized Mechanism 

with adjustment of the backrest 

resistance according to the user’s weight 

and anti-shock safety return.

❑ Height adjustable polypropylene 

armrests with soft pads.

❑ Height adjustable lumbar support.

❑ Seat upholstered with fire retardant and 

durable material, fabric or imitation 

leather in various optional colours.

❑ High backrest upholstered with fire 

retardant mesh in black colour. It has a 

glossy ABS insert. By special option, it 

has an adjustable headrest, upholstered 

with fabric (Omnia 01 PT).
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Omnia 01 / Pt : Βασικός εξοπλισμός / Standard Equipment

Εξάρτημα ABS πλάτης

Backrest ABS insert Χέρια BRR28 Armrests

Ειδικές Επιλογές / Special Options

Βάση στιλβωμένου 

αλουμινίου

Polished 

Aluminium base

Συγχρονισμένος Μηχανισμός με ρύθμιση βάθους 

της έδρας του καθίσματος.

Synchro Mechanism with sliding seat function.

Προσκέφαλο / Headrest 

(Omnia 01 PT)
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