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Fotel biurowy Artnico Iris
czarny
Cena

459,00 zł

Cena poprzednia

599,00 zł

Dostępność

Numer katalogowy

124271

Kod producenta

Artnico Iris

Kod EAN

5901793198477

Producent

ARTNICO

Dodatkowe wyposażenie

Tilt

Kolor dominujący

czarny

Opis produktu
Zadbaj o profesjonalny wystrój swojego
biura oraz komfort pracy!
Fotel Biurowy Artnico Iris pod względem wizualnym kusi swoim
miękkim, bardzo komfortowym wykończeniem. Odpowiednio
zaakcentowana linia zagłówka, tylnego oparcia czy siedziska
wraz z możliwością zmiany pozycji stworzy dla Ciebie szalenie
wygodne siedzisko do pracy i codziennego relaksu.
Powierzchnia pokryta stylową ekoskórą na długo zachowa swój
atrakcyjny wygląd.

Poszycie wykonane ze skóry ekologicznej
Fotel obrotowy Artnico Iris to rozwiązanie dla nawet najbardziej
wymagających użytkowników. Wykonany został z trwałych i
odpornych materiałów – tapicerka z miłej w dotyku ekoskóry
jest bardzo łatwa w pielęgnacji i czyszczeniu. W przypadku
zabrudzenia wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką. Szeroka
podstawa zapewni pełną stabilizację podczas siedzenia.

5 ramienna noga wyposażona w kółka
Konstrukcja nogi fotela gwarantuje jego stabilność podczas
pracy w biurze. Kółka z poliuretanu zamontowane na końcu
każdego ramienia ułatwiają przenoszenie fotela. Dodatkowo
zostały wyposażone w gumowe elementy zapobiegające
rysowaniu podłoża.

Wyprofilowane siedzisko i oparcie
Odpowiednio dobrane proporcje fotela do anatomicznej
budowy ciała ludzkiego pozwolą na osiągnięcie pełnego
komfortu, co jest bardzo ważną kwestią szczególnie przy
wielogodzinnej pracy. Dzięki temu zapewnisz prawidłową
pozycję dla swojego kręgosłupa i pozbędziesz się niechcianych
bólów pleców. Dodatkowo miękki zagłówek zapewni podparcie
głowy i okolic szyi. Podwójna warstwa miękkiej gąbki w
siedzisku to gwarancja wygody i długiej żywotności.
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Mechanizm Tilt
Fotele z funkcją Tilt pozwalają na blokadę siedziska tylko w
pozycji pionowej. Zwolnienie zapory skutkuje możliwością
dogodnego odchylania oparcia wedle osobistych preferencji.
Blokada w pozycji pionowej zapewni idealne ułożenie dla
Twojego kręgosłupa!

Siłownik potwierdzony certyfikatami TÜV
Rheinland i SGS
Każdy z nas doskonale wie, jak ważnym aspektem jest
bezpieczeństwo w miejscu pracy, dlatego też zastosowane
siłowniki w fotelach Elgo posiadają certyfikaty TÜV Rheinland i
SGS. Dzięki temu masz pewność, że certyfikowany produkt jest
bezpieczny, odznacza się wysoką jakością oraz spełnia krajowe
i międzynarodowe normy dotyczące bezpiecznego
użytkowania.

Producent
Model
Kolor
Materiał

Wysokość całkowita
Wymiary siedziska
Wysokość oparcia
Wysokość siedziska
Szerokość całkowita
Waga
Maksymalne obciążenie
Dodatkowe informacje

Artnico
Iris
Czarny
Eko-skóra (poszycie)
Metal
Tworzywo sztuczne
PU (kółka)
118 - 126 cm
51 x 46 cm
78 cm
35 - 43 cm
65 cm
14,5 kg
150 kg
Wyprofilowane siedzisko
Mechanizm Tilt
Pneumatyczna regulacja wysokości

Fotel biurowy Artnico Iris czarny
Instrukcja montażu
Oryginalne Opakowanie

O marce Artnico
Artnico Polska
Artnico to linia uniwersalnych i w pełni funkcjonalnych produktów, która przed nikim nie stawia ograniczeń. Ich prostota,
wysoka jakość wykonania i bezpieczeństwo użytkowania sprawiają, że bez obaw mogą z nich korzystać nawet dzieci.
Urządzenia Artnico są świetnym uzupełnieniem treningu osób aktywnych, a dla tych, którzy nie mają czasu aby o siebie
zadbać, będą pomocą i wsparciem.

Artnico – innowacyjność w każdym aspekcie
Sztab projektantów pracujący nad nowymi produktami opatrzonymi znaczkiem Artnico ma jedno jasne polecenie – nie iść na
żadne kompromisy, zarówno w kwestii rozwiązań technologicznych, jak i wykorzystania materiałów. Dlatego nasze urządzenia
lokowane są wśród produktów tzw. klasy premium. Wyposażone są w większość najnowszych rozwiązań, które sprawią, że
korzystanie z nich będzie nie tylko dziecinnie proste, ale także pełne satysfakcji. Do tworzenia wykorzystujemy wyłącznie
ekologiczne materiały, których eksploatacja nie tylko nie zatruwa środowiska, ale także nie wpływa negatywnie na zawarte w
produktach spożywczych witaminy i wartości odżywcze.
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