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Krzesła obrotowe
z siedziskiem z
 podporą lędźwi
Do zdrowego siedzenia
Dla wszystkich, którzy chcą uniknąć kłopotów
ze zdrowiem lub potrzebują specjalnego krzesła
ze względów zdrowotnych. 
Ważne jest wczesne stosowanie tych krzeseł. 
W przypadku tych krzeseł obrotowych miednica
podparta jest wznoszącą się powierzchnią
 siedziska, dzięki czemu ogranicza się jej
 rotację.

• Regulacja wysokości oparcia
• Krzesło z siedziskiem nieckowym
• Mechanizm synchroniczny / stały kontakt

pleców z oparciem
• Podpórka części lędźwiowej kręgosłupa
• Regulacja przeciwnacisku

32% wszystkich zwolnień chorobowych
jest spowodowane nieprawidłowym
 siedzeniem. 

Tym samym dolegliwości kręgosłupa, przy
 wskaźniku 32%,stanowią najczęstszą
 przyczynę zwolnień chorobowych.

Krzesła obrotowe
dla operatora
Do intensywnego siedzenia
Do prac, które są wykonywane przeważnie w
 pozycji siedzącej, np. na stanowisku referenta lub
informatyka. Dzięki tym znakomitym krzesłom
 obrotowym skutecznie można zapobiegać
 problemom zdrowotnym.
Mechanizm synchroniczny gwarantuje dynamiczne
siedzenie. Oparcie podąża za ruchami tułowia i
 odciąża kręgosłup. Im wyżej znajduje się oparcie,
tym wyższy jest stopień odciążenia.
Poręcze działają jako dodatkowe podparcie.

• Regulacja wysokości oparcia
• Mechanizm synchroniczny / 

stały kontakt pleców z oparciem
• Poręcze, w razie możliwości z regulacją

 wysokości
• Podpórka części lędźwiowej kręgosłupa
• Regulacja przeciwnacisku

W profilaktyce dolegliwości pleców decydujący jest wybór właściwych mebli do siedzenia. 
Skutki długoletniego nieprawidłowego siedzenia są ogromne. 
Dlatego zalecamy skorzystanie z naszego wieloletniego doświadczenia. 
Wystarczy wybrać jedno z naszych znakomitych krzeseł biurowych,  które zapewnią zdrowie kręgosłupa użytkownika.

Siedzisko nieckowe
Głębokie i szerokie siedzisko z
pianki, z podkładką dolną z
 tworzywa i dodatkową podpórką
miednicy. 

Siedzisko z podporą
Część przednia opada płasko,
 tylna wznosi się ostro i podpiera
kości miednicy, niecka siedziska
z tworzywa. 

Biurowe krzesło obrotowe do zdrowego siedzenia
... czym odznacza się dobre obrotowe krzesło biurowe? 

Bezpieczne podnoszenie
Wszystkie krzesła obrotowe są wyposażone w
zabezpieczającą sprężynę gazową do regulacji
wysokości siedziska oraz stabilny krzyżak na
5 nogach.

Bezpieczeństwo
Wszystkie krzesła obrotowe są wykonane wg
normy PN EN 1335 cz. 1 – 3. Norma ta określa
wymiary, właściwości użytkowe i wymogi kontrol-
ne w zakresie biurowych krzeseł obrotowych. 
Wszystkie obrotowe krzesła biurowe są
 przeznaczone do trwałego obciążenia 120 kg.

Rolki
Wszystkie krzesła obrotowe są seryjnie wypo-
sażone w rolki bieżne do wykładzin dywanowych. 
Rolki bieżne są hamowane w zależności od
 obciążenia. PN EN 12527 i PN EN 12529.

Poręcze
Poręcze zapewniają dodatkowe odciążenie
 ramion przy dłuższym siedzeniu. 

Poręcze z regulacją wysokości
służą do optymalnego dostosowania do
 indywidualnych wymiarów ciała.

Nieprawidłowa pozycja
 siedząca powoduje choroby!

Wskutek nieprawidłowego siedze-
nia i  spowodowanego tym braku
wydajności co  roku powstają
 miliardowe szkody. 
Wybór prawidłowego mebla do
siedzenia  powoduje znaczną
 poprawę samopoczucia i tym
samym wydajności pracowników.
Zobaczą Państwo sami – inwest-
ycja w dobre krzesła szybko się
zwraca.

Dni zwolnienia
 chorobowego

Siedzisko ortopedyczne
Ergonomiczny kształt siedziska
zmusza do prostej, a tym samej
prawidłowej pozycji siedzącej,
zapewniając zdrowe i wygodne
siedzenie.

Siedzisko standardowe
Ergonomiczne siedzisko z pianki
z niecką z tworzywa.

Mechanizm synchroniczny
Oparcie i siedzisko poruszają się
synchronicznie do siebie.
 Przeciwnacisk regulowany jest
 indywidualnie.

Regulacja nachylenia oparcia
Nachylenie oparcia można
 regulować indywidualnie
 pokrętłem.

Siedzisko
Siedzisko z pianki, na podłożu z
tworzywa. 
Siedzisko z bezstopniową
 regulacją.

Mechanizm podnośny
Listwa łącząca na stałe przechyla
się do tyłu pośrodku krzesła.
 Przeciwnacisk regulowany jest
 indywidualnie.

Mechanizm stałego kontaktu
Oparcie stale podąża za ruchami
tułowia użytkownika, siedzisko
nie zmienia pozycji.
 Przeciwnacisk jest ustawiony na
stałe.

Fotele skórzane
Do reprezentacyjnego
 siedzenia
Fotele do biura szefa. 
Miękkie obicie daje komfort siedzenia,
również późno w nocy. Wysokie oparcie i
poręcze  podpierają całość tułowia.
 Mechanizm  podnośny przemieszcza środek
ciężkości. 
Tutaj oczywiście także znajdą Państwo także
odpowiednie krzesła dla gości.

• Wysokie oparcie
• Miękkie obicie siedziska
• Mechanizm podnośny
• Poręcze
• Regulacja przeciwnacisku

Standardowe krzesła
obrotowe
Do sporadycznego siedzenia
Idealne do często zmieniających się lub od
 czasu do czasu używanych miejsc pracy. 
Na pierwszym planie są niedrogie rozwiązania.
Zazwyczaj w tym przypadku wystarcza
 standardowe wyposażenie z regulacją
 wysokości siedziska i nachylenia oparcia. 

• Regulacja wysokości oparcia
• Regulacja nachylenia oparcia
• Podpórka części lędźwiowej kręgosłupa

Dobre krzesło biurowe zawsze
jest warte wydanych pieniędzy,
ponieważ dni  zwolnienia
 chorobowego zazwyczaj są
bardziej kosztowne dla firmy.
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