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Fotel biurowy ergonomiczny
Artnico C250 czerwony
Cena

459,00 zł

Cena poprzednia

549,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

130559

Kod producenta

C250

Kod EAN

5901793201153

Producent

ARTNICO

Kolor dominujący

czerwony

Typ

ergonomiczny

Poszycie

tkanina

Materiał podstawy

tworzywo sztuczne

Regulowany zagłówek

nie

Kółka

poliuretanowe

Odporność na zarysowania

tak

Opis produktu
Idealny fotel ergonomiczny do pokoju
młodzieżowego lub nowoczesnego biura
Fotel biurowy Artnico C250 wpasuje się do każdej przestrzeni
biurowej, ponieważ cechuje się uniwersalnym, ergonomicznym
kształtem i niesamowitą wygodą. Przepuszczalna powierzchnia
oparcia to duże usprawnienie i komfort dla Twoich pleców.
Elastyczna siateczka pozwoli im oddychać i jednocześnie
pozostaje bardzo wytrzymała. Fotel można dostosować do
swoich indywidualnych preferencji, a to dzięki płynnej regulacji
wysokości siedziska oraz mechanizmowi pochyłu oparcia. Fotel
Artnico C250 występuje w czarnej kolorystyce, która pasuje
zarówno do biura, gabinetu, jak i pokoju młodzieżowego czy
dziecięcego.

Wysoka jakość wykonania
Fotel biurowy Artnico C250 został wykonany z materiałów
najwyższej klasy, z uwzględnieniem wszystkich
obowiązujących standardów. W fotelu zastosowano
przepuszczającą powietrze, wytrzymałą i elastyczną siateczkę,
która pozwoli oddychać Naszym plecom. Siedzisko wypełnione
miękką pianką zapewni niezwykły komfort siedzenia. Fotel
wyposażony został również w podłokietniki wykonane z
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tworzywa sztucznego, które posłużą jako podparcie dla Twoich
rąk. Elementy te zapewnią Ci doskonałe warunki pracy, bądź
nauki chroniąc naszą postawę ciała.

Solidna i stabilna 5 ramienna podstawa na
kółkach
Konstrukcja szerokiej nogi fotela gwarantuje jego stabilność
podczas pracy w biurze. Kółka wykonane z poliuretanu
ułatwiają przemieszczanie, są ciche, nie ślizgają się, a ich
gumowe obicia zapobiegną zostawianiu śladów na podłożu.
Kółka sprawdzają się na większości nawierzchni, m.in.: panele,
wykładziny, deski, twarde powierzchnie (glazura, terakota).

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.

Mechanizm pochyłu oparcia i regulacja
siedziska
Dzięki siłownikowi pneumatycznemu fotel posiada płynną
regulację wysokości. Regulowane siedzisko do przodu i do tyłu
pozwala dopasować się do każdego typu sylwetki. Oparcie
aktywnie reaguje na ruch użytkownika, zapewniając wygodną
pozycję . Dzięki tym trzem elementom można go z łatwością
dopasować do swoich potrzeb.

Wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego
Bardzo istotnym elementem fotela biurowego Artnico C250
jest wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego. Długie
godziny spędzane w pozycji siedzącej przyczyniają się do
poważnych urazów kręgosłupa. Zastosowany wspornik w
odcinku lędźwiowym kręgosłupa zapewnia optymalne
podparcie oraz dostosowanie do kształtów ciała, dzięki czemu
znacznie odciąża nasz układ szkieletowy i zapobiega
ewentualnym kontuzjom.

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 Artnico 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
Materiał

Artnico
C250

Wysokość całkowita
Wysokość oparcia
Wysokość oparcia
Szerokość całkowita (wraz z podłokietnikami)
Wymiary siedziska
Wysokość siedziska
Grubość siedziska
Szerokość oparcia
Długość podłokietników

95
38
72
60
45
51
10
42
32
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Tkanina (poszycie)
Tworzywo sztuczne (podstawa, podłokietniki, tył
oparcia)
PU (kółka)
Pianka (wypełnienie siedziska)
– 101 cm
cm
cm
cm
x 46 cm
– 57 cm
cm
cm
cm

Szerokość podłokietników
Wysokość tylnej części podparcia od podłoża
Wysokość przedniej części podparcia od podłoża
Średnica kółek
Wymiary podstawy
Dodatkowe informacje

Maksymalne obciążenie
Waga

4,5 cm
74 – 80 cm
64 – 70 cm
5 cm
62 x 62 cm
Regulowane siedzisko (przód – tył)
Możliwość odchylenia oparcia
Wsparcie w odcinku lędźwiowym (regulowane)
Regulacja wysokości siedziska
110 kg
13,5 kg

Fotel biurowy ergonomiczny Artnico C250 czerwony
Kółka (5 szt.)
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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