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 Non stop is a special ergonomic office

armchair suitable for multi-shifts

workstations, call centers, surveillance

rooms and control areas.

 Its compliance with European norms has

been certified, while it is guaranteed to

carry users up to 150 Kgs.

 It is conceived and developed for use

24/24 hour on 3 daily shifts, 7 days a

week.

 Η NON STOP είναι μια ειδική εργονομική

καρέκλα γραφείου με αγκώνες κατάλληλη

για χώρους εργασίας με πολλές βάρδιες,

τηλεφωνικά κέντρα και γενικά αίθουσες

ελέγχου-παρακολούθησης εργασιών.

 Συμμορφώνεται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα

και είναι εγγυημένη για χρήση από άτομα

μέχρι 150 Κιλά.

 Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τρεις

βάρδιες σε συνεχή χρήση 24 ωρών και για

τις επτά μέρες της εβδομάδας.



Non Stop

Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Standard Technical Features

 Τροχήλατη καρέκλα περιστρεφόμενη σε

πεντακτινωτή βάση στιλβωμένου αλουμινίου

με τροχούς nylon Ø 65mm.

 Ρυθμίσεις έδρας καθίσματος: Ύψους (gas lift)

και βάθους (sliding seat).

 Συγχρονισμένος μηχανισμός με πολλαπλές

θέσεις κλειδώματος και ομαλή επιστροφή της

πλάτης όταν απασφαλίζεται. Με σύστημα

αναπροσαρμογής της αντίστασης της

κίνησης της ράχης είναι σύμφωνα με το

βάρος του σώματος.

 Μηχανισμός οσφιακής υποστήριξης με

ρύθμιση ύψους και βάθους.

 Αγκώνες με μεταλλικό σκελετό και μαλακό

ακούμπιστρο από πολυουρεθάνη. Με

ρυθμίσεις ύψους, βάθους, πλάτους και άξονα.

 Πλάτη και έδρα με πολύ πλατύ γέμισμα

διογκωμένης πολυουρεθάνης για μεγαλύτερη

άνεση. Ταπετσαρισμένες με βραδυφλεγές

υλικό (ύφασμα, τεχνόδερμα ή πραγματικό

δέρμα) σε διάφορα χρώματα επιλογής.

 Διαθέτει προσκέφαλο (προαιρετικό είδος).

 Swivel chair on a five spoke polished

aluminium base with nylon castors of Ø

65mm.

 Seat with height adjustment (by means

of gas pump) and depth adjustment.

 Synchronised mechanism with multiple

locking positions, “anti-shock” return

system and weight/tension regulation in

accordance with user’s weight.

 Height and depth adjustable lumbar

support.

 Armrests with a metal structure and a

polyurethane top pad. Fully adjustable

(height-width–depth-pivotal movement).

 Seat and backrest generously padded

with expanded polyurethane foam for

greater comfort. They are upholstered

with fire retardant material (fabric,

imitation or real leather) in various

optional colours.

 Equipped with a headrest (optional).


