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Charakterystyka i zalety fotela

Fotel lekarski KL Comfort

KARTA PRODUKTU

Rodzaj oferty: standard: pojedyncze sztuki
Rodzaj mebla: fotel przybiurkowy
Szerokość siedziska: 48 cm
Regulacja oparcia: Nie
Regulacja wysokości siedziska: pneumatyczna - siłownik gazowy
Sposób regulacji wysokości: ręczny
Zakres regulacji wysokości: 48-61 cm
Zagłówek: Nie
Podłokietniki: obustronne z regulacją
Mechanizm TILT siedziska: Nie
Mechanizm mul�block/synchro: Tak
Podnóżek - obręcz pod stopy: bez obręczy
Podstawa fotela/krzesła: 5-ramienna na kółkach
Materiał podstawy fotela/krzesła: stal chromowana
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Sposób regulacji wysokości siedziska: pneumatyczny sprzężną gazową
Rodzaj siedziska: obrotowe, tapicerowane
Głębokość siedziska [cm]: 49
Rodzaj oparcia pleców: tapicerowane
Szerokość oparcia pleców [cm]: 48
Regulacja podłokietników: +/- 8cm
Średnica podstawy [cm]: 60
Kółka - materiał: tworzywo sztuczne
Kółka - średnica [mm]: 50
Szerokość całkowita [cm]: 60
Głębokość całkowita [cm]: 60
Wysokość całkowita [cm]: 122
Waga fotela [kg]: 10

Dane techniczne

• wygodny i obrotowy fotel przybiurkowy
• pneumatyczna regulacja wysokości siłownikiem gazowym
• zakres regulacji wysokości siedziska 48-61 cm od podłoża
• dźwignia regulacji wysokości pod siedziskiem
• głębokość siedziska 49 cm
• szerokość oparcia pleców 48 cm
• wysokość oparcia pleców 56,5 cm
• elastyczna pianka PU wypełniająca siedzisko i oparcie pleców
• atestowana tapicerka w wielu kolorach do wyboru
• tapicerka zmywalna, poddająca się dezynfekcji
• praktyczne, obustronne podłokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
• regulacja podłokietników w płaszczyźnie pionowej
• mul�block/synchro - blokowanie w wielu pozycjach
• stabilna podstawa 5-ramienna ze stali chromowanej
• w podstawie 5 kół skrętnych nadających fotelowi mobilności w obrębie gabinetu lekarskiego
• średnica podstawy 60 cm
• maksymalne obciążenie do 120 kg
• obłe kształty siedziska i oparcia
• darmowa dostawa na terenie Polski
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Tapicerka oparcia i siedziska fotela lekarskiego - kolorystyka i właściwości
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