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Kółka kauczukowe fi11 5 szt z
hamulcem transparent
Cena

85,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

132110

Kod producenta

fi 11 transparent

Kod EAN

5901793202075

Producent

ARTNICO

Opis produktu
Profesjonalne kółka Artnico do foteli
biurowych i gamingowych!
Chroń swoją podłogę za pomocą miękkich, ale wytrzymałych
kółek kauczukowych Artnico. W przeciwieństwie do
standardowych kółek, te wysokiej jakości kółka nie
pozostawiają śladów i nie rysują podłóg drewnianych,
laminowanych, winylowych oraz ceramicznych. Świetnie
sprawdzają się również na wykładzinach dywanowych i
linoleum. Miękkie, cichobieżne kółka Artnico wykonane są z
wysokiej jakości kauczuku syntetycznego, posiadają
wbudowane łożyska i zapewniają niesamowicie płynny i
bezgłośny ruch krzesła.

Pełna kontrola i bezpieczeństwo z funkcją
hamulca
Dla osób, którym zależy na stabilnej pozycji fotela, kółka
kauczukowe Artnico będą stanowiły skuteczne rozwiązanie, a
to za sprawą zastosowanego hamulca postojowego.
Hamulec blokuje zarówno koło jak i obrotowe łożysko
jednocześnie, co jest podstawą bezpieczeństwa. Prosty i
intuicyjny mechanizm hamulcowy nie wymaga żadnych
narzędzi, wystarczy nacisnąć lub podnieść zabezpieczenie.

Uniwersalność i solidność wykonania
Dwa łożyska i powłoka wykonana z miękkiego kauczuku
zapewniają szybkie i bezgłośne toczenie koła po każdej
powierzchni. Praktycznie bez wysiłku można zmienić kierunek
ruchu fotela. Kółka posiadają trzpień o średnicy 11 mm i
długości 22 mm co sprawia, że pasują niemal do każdego
krzesła obrotowego. Produkt jest bardzo łatwy w montażu i nie
wymaga używania dodatkowych narzędzi (wystarczy wyjąć
stare kółka z podstawy krzesła i wcisnąć trzon nowych
kółek).

Wytrzymała konstrukcja
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Za wytrzymałą konstrukcję kółek odpowiada
wysokogatunkowa stal, z której została wykonana rama,
trzpień oraz oś koła. Po zamontowaniu wszystkich 5 kółek
mogą one wytrzymać łączne obciążenie rzędu 150 kg.
Wysokiej jakości materiały (stal + kauczuk
syntetyczny)
Średnica kółka - 75 mm
Rozmiar trzpienia - 11 mm x 22 mm

PREZENTOWANY MODEL KÓŁEK NIE PASUJE
DO FOTELI IKEA.
KÓŁKA DO FOTELI IKEA DOSTĘPNE SĄ NA
NASZYCH POZOSTAŁYCH AUKCJACH.
Najważniejsze zalety kółek kauczukowych
Artnico

Uniwersalny system montażu – kółka Artnico są
kompatybilne z większością foteli biurowych
dostępnych na rynku
Pasują do foteli o kółkach z trzpieniem 11 mm
Łatwa i szybka instalacja – do wymiany nie są
wymagane dodatkowe narzędzia
Cichy system obrotowy 360°
Nie pozostawiają żadnych rys na podłodze podczas
toczenia
Przeznaczone do wszystkich twardych powierzchni,
m.in.: parkiet, panele, płytki, granit, linoleum i
wykładziny dywanowe (nie zalecane do miękkich
dywanów i dywanów z długim włosiem)
Antypoślizgowe
Mechanizm hamulcowy blokuje fotel i zapewnia
stabilną pozycję podczas pracy
Uniwersalny design podkreśla elegancję foteli
biurowych i gamingowych

Producent
Kolor
Średnica kółek
Średnica trzpienia
Długość trzpienia
Szerokość kółek
Długość całkowita
Mocowanie
Materiał
Wbudowane łożyska
Mechanizm hamulcowy
Zastosowanie
Waga jednego kółka
Liczba sztuk w zestawie

Kółka kauczukowe fi11 5 szt z hamulcem transparent

O marce Artnico
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Artnico
Transparent
75 mm
11 mm
22 mm
23 mm
112 mm
Trzpień wciskany
Kauczuk syntetyczny, stal
Tak
Tak
Fotele i krzesła biurowe, fotele gamingowe
Ok. 250 g
5

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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