
-پنج پر و فریم پش�ت کروم
-قابل ارائه با دسته تنظیمی

-دارای فوم تزریقی رسد در قسمت نشیمن
-دسته ها تولید شده با تکنولوژی تزریق گاز

)Gas injection( با روکش انتگرال
زم تیلت و یا کالجی -قابل ارائه با مکان�ی

ه کروم، در بخش باالی پش�ت جهت  -دارای دستگ�ی
جابجا�ی راحت تر صندیل

ی برای تنظیم ارتفاع صندیل  -کورس جک 12 سان�ت م�ت
PU چرخ ها دارای روکش-

-پایه و فریم پش�ت کروم
-قابل ارائه با دسته تنظیمی

-دارای فوم تزریقی رسد در قسمت نشیمن
 )Gas injection( دسته ها تولید شده با تکنولوژی تزریق گاز-

با روکش انتگرال
ه کروم، در بخش باالی پش�ت جهت جابجا�ی  -دارای دستگ�ی

راحت تر صندیل
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گروه زیادی از مردم بیش�ت زمان بیداری خود را در 
حالت نشسته برس می برند. ترکیب دو آیتم شیوه 
ن دارد،  و شغل کم تحرک که نیاز به نشس�ت

گ
زند�

می تواند سالمت افراد را تحت تاث�ی قرار داده 
و به خطر بیاندازد. انتخاب یک صندیل مناسب 

ی از مشکالت  وری و مهم برای جلوگ�ی اقدامی �ن
جسمی، در افرادی است که بیش�ت زمان مربوط به 

شغلشان در حالت نشسته می باشند.

ل بخش های مختلف صندیل در حالت نشسته آسان باشد.   کن�ت
  ارتفاع نشیمن قابل تنظیم باشد.

  نشیمن صندیل، به قسمت ران و پشت زانو فشار وارد نیاورد.
، طراحی و تولید شده باشد. ز   لبه انتها�ی جلوی نشیمن، به صورت خمیده به سمت پای�ی

  شکل تکیه گاه صندیل، با هدف پشتیبا�ز از کمر مرصف کننده، طراحی و تولید شده باشد. 
  چرخ ها برای سطحی که صندیل بر روی آن حرکت خواهد کرد، مناسب باشد.

  دسته های صندیل با حرکت آزاد مرصف کننده به هنگام کار، تداخیل نداشته باشد.
ز بر روی دسته های صندیل، 90 درجه باشد. ز بازو و ساق دست ها، به هنگام قرار گرف�ت   زاویه ب�ی
ز بر روی دسته های  ز بازو و ساق دستها، بهنگام قرار گرف�ت   با امکان تنظیم ارتفاع دسته، زاویه ب�ی

    صندیل، 90 درجه باشد.

صندیل با مشخصات زیر را برگزینید
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