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Krzesło E-VOLVE gtp46
link do produktu: https://meble.do/krzesla-mlodziezowe/krzeslo-e-volve-gtp46_4269.html
Producent: Nowy styl
Stan: Nowy
Ilość: 100 szt.

Opis produktu

Siedzisko i oparcie
miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
dekoracyjna osłona oparcia
zdejmowana tapicerka oparcia

Mechanizm
maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 17˚
możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji
regulacja wysokości oparcia
regulacja głębokości siedziska
płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

Podłokietniki
stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego

Podstawa
czarna, plastikowa

Kółka
samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych

MICRO*
M56
M04
M15
M38
M12
M25
M28
M31
Skład: 100% poliester
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Gramatura: 215 g/m2
Odporność na ścieranie: 50 000 cykli Martindale
Trudnozapalność: EN 1021 1&2 (papieros i zapałka)
Inne: Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, Klasyﬁkacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg. kryterium
normy PN-88/B-02855.
MAFRA*
MAFRA
MAFRA
MAFRA
MAFRA
MAFRA
MAFRA
MAFRA
MAFRA
MAFRA

BLACK
BLUE
GRAY
GREEN
ORANGE
PINK
PURPLE
RED
YELLOW

Skład: 100% poliester
Gramatura: 275 g/m2
Odporność na ścieranie: 35 000 cykli Martindale

NAZWA PLIKU:
ROZMIAR:
Zdjęcia produktowe
318.52 kB pobierz
Rysunek techniczny
40.83 kB pobierz
Instrukcja montażu E-Volve gtp46342.67 kB pobierz
pobierz wszystko

Funkcje mechanizmu CPT:
Możliwość blokady siedziska i oparcia w pozycji do pracy, umożliwia przyjęcie jednej wygodnej pozycji.
Regulowana głębokość siedziska, a więc jego odległość od oparcia. Pomiędzy przednią krawędzią siedziska i częścią podkolanową powinna być
zachowana 2 cm odległość, która chroni przed zmęczeniem i bólem nóg. Ta funkcja pozwala na dopasowanie siedziska do potrzeb prawie wszystkich
potencjalnych użytkowników.
Regulowana wysokość krzesła.
Regulowana wysokość oparcia – aby wyregulować wysokość oparcia należy odkręcić śrubę przy oparciu, podnieść do odpowiedniej wysokości oparcie i
z powrotem dokręcić śrubę. Funkcja pozwala dostosować wysokość oparcia do wzrostu użytkownika, tak aby jego kręgosłup był odpowiednio podparty.
Osobom, które spędzają dużo czasu przy komputerze zalecamy krzesła z mechanizmami synchronicznymi.

Zasady prawidłowego użytkowania produktu:
Krzesło należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
• Krzesło przeznaczone jest wyłącznie do siedzenia dla jednej osoby (o wadze określonej normą do 110 kg nie dłużej niż 8 godzin dziennie).
• Nie należy stawać na krześle lub siadać na podłokietnikach, gdyż stanowi to zagrożenie dla użytkownika i grozi wypadkiem, a także może spowodować
uszkodzenie elementów krzesła.
• Nie wolno na nim stawiać ani przewozić ciężkich przedmiotów.
• Krzesło przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi, o temperaturze od 14˚C do 35˚C
i wilgotności w zakresie od 25% do 80%.
• Nie należy używać krzesła w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła oraz wystawiać go na długotrwałe działanie promieni słonecznych.
• Należy pamiętać o okresowym dokręcaniu śrub - optymalnie co 6 miesięcy - oraz gdy tylko będzie to konieczne (widoczne poluzowania śrub powstałe w
wyniku eksploatacji krzesła).
• Krzesła stacjonarne można sztaplować z zachowaniem maksymalnej ilości krzeseł w stosie podanej przy każdym produkcie.
• Wszystkie krzesła obrotowe wyposażone są standardowo w twarde, samohamowne kołka przeznaczone do powierzchni miękkich (dostępne są również kółka
do twardych powierzchni).
• Naprawa lub wymiana podnośnika pneumatycznego może być wykonana tylko przez specjalnie wyszkolony do tego personel. Ponadto podgrzewanie
podnośnika grozi wyciekiem oleju i jego uszkodzeniem (podnośnika NIE WOLNO podgrzewać – jest to podzespół pod wysokim ciśnieniem i może wybuchnąć).

Gwarancja:
Produkt posiada 2 lata gwarancji na całe krzesło i 4 lata na podnośnik pneumatyczny.
W przypadku uszkodzenia krzesła należy skontaktować się z punktem, w którym krzesło zostało zakupione wraz z dowodem zakupu. Punkt ten określa czy
konkretne uszkodzenie kwaliﬁkuje się do naprawy gwarancyjnej lub precyzuje cenę naprawy w przypadku, gdy uszkodzenie wykracza poza warunki gwarancji.
Po ustaleniu zakresu naprawy odwiedza Państwa serwisant i wymienia lub naprawia uszkodzoną część.
Nie ma potrzeby dostarczenia krzesła do punktu zakupu, żeby rozpocząć procedurę gwarancyjną.
Podgląd szczegółowej karty gwarancyjnej
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Punkty naprawy pogwarancyjnej:
Po upływie okresu gwarancji, mogą Państwo skorzystać z sieci punktów napraw pogwarancyjnych, których listę znajdziecie w zakładce Gdzie kupić.
Wszystkie punkty napraw pogwarancyjnych oznaczone są ikoną:

Oprócz odpłatnych napraw uszkodzeń, serwisy pogwarancyjne oferują również możliwość nabycia podzespołów i części zapasowych.
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