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 # # # # # #
Versão da armação  com sapatas com rodas com sapatas e estribo com sapatas com rodas com sapatas e estribo
Amplitude de regulação da altura mm 430 – 580 430 – 580 580 – 850 430 – 580 430 – 580 580 – 850
Versão  standard standard standard versão ESD versão ESD versão ESD
Cor da armação  cinzento basalto 

RAL 7012
cinzento basalto 

RAL 7012
cinzento basalto 

RAL 7012
preto preto preto

Cor do assento e do 
encosto  

Característica          

cinzento basalto 
RAL 7012

 N.º
 €

 724 538 6F
265.-

 724 539 6F
285.-

 724 540 6F
389.-

   

preto com capacidade ESD  N.º
 €

    748 864 6F
399.-

 748 865 6F
419.-

 748 866 6F
499.-

1 – 6 | Cadeiras de trabalho giratórias SINTEC
Ergonomia: contacto permanente e detalhes ergonómicos.

A sua vantagem: ergonomia adaptada ao corpo 
e flexibilidade máxima: os estofos substituíveis tornam 
estas cadeiras em verdadeiras estrelas de versatilidade. 
Galardoadas com o prémio de inovação da região 
de Baden-Württemberg!

7 – 25 | Estofo confortável
Cor: preto. Característica: com capacidade 
ESD. 

# | Material: espuma de PU. 
 Nº 760 092 6F € 149.- 

14 – 26 | Apoios para braços
# |  Nº 114 887 6F € / par 129.- 

A partir de 

€ 265.-
Nº 724 538 6F

# | Material: tecido. 
 Nº 760 095 6F € 149.- 

Característica: standard. 

# | Cor: azul. Material: espuma de PU. 
 Nº 724 547 6F € 125.- 

# | Cor: preto. Material: pele sintética. 
 Nº 941 755 6F € 129.- 

# | Cor: azul. Material: tecido. 
 Nº 760 093 6F € 125.- 

# | Cor: preto. Material: tecido. 
 Nº 724 549 6F € 125.- 

# | Cor: vermelho. Material: tecido. 
 Nº 760 094 6F € 125.- 

• Excelente ergonomia corporal para um sentar saudável
• Assento anatómico – fomenta automaticamente uma 

postura sentada correta
• Duradoura e sustentável graças à possibilidade 

de substituir o estofo do assento e do encosto como 
acessório

Mecanismo do assento: mecanismo de contato permanente. 
Material do assento e do encosto: polipropileno. Tipo 
de regulação em altura: mola de pressão. Material 
da armação: tubo de aço, revestido a resina epoxi. Altura 
do encosto: 420 mm. Largura do assento: 480 mm. 
Profundidade do assento: 430 mm. Capacidade 
de carga: 120 kg. 

Fornecimento desmontado – montagem fácil.

www.kaiserkraft.pt/p/724538?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/724539?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/724540?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/748864?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/748865?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/748866?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/724538?publication=HK_21

