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Material do assento e do 
encosto  

Cor do forro  Característica     

forro em tecido
membrana em PE

azul de respiração ativa
confortável

 N.º
 €

 499 025 6F
389.-

forro em tecido
membrana em PE

preto de respiração ativa
confortável

 N.º
 €

 499 024 6F
389.-

pele sintética
membrana em PE

azul lavável
confortável

 N.º
 €

 499 028 6F
389.-

pele sintética
membrana em PE

preto lavável
confortável

 N.º
 €

 499 027 6F
389.-

Supertec
membrana em PE

preto robusto
de respiração ativa
resistente a cortes
antiderrapante
lavável
confortável

 N.º
 €

 499 029 6F
419.-

2 | Cadeiras de trabalho giratórias 
com encosto em rede tensionada
• Assento em estofo confortável para conforto máximo ao sentar
• Mecanismo síncrono para uma posição sentada mais dinâmica
• Encosto com rede tensionada para a melhor posição sentada

Versão da armação: com rodas. Tipo de regulação em altura: mola 
de pressão. Material da armação: tubo de aço. Amplitude de regulação 
da altura: 450 – 620 mm. Altura do encosto: 620 mm. Largura 
do assento: 460 mm. Profundidade do assento: 410 – 470 mm. Diâmetro 
do pé: 680 mm. Capacidade de carga: 120 kg. Cor da armação: preto. 

1 | Apoios para braços
1 |  Nº 114 887 6F € / par 129.- 

 4
Material do assento e do encosto  Cor do forro     
forro em tecido antracite  N.º

 €
 616 038 6F

419.-
pele sintética preto  N.º

 €
 616 037 6F

419.-

4 | Cadeiras altas móveis

3 | Apoios para braços
3 |  Nº 736 989 6F € / par 92.90 

• Trabalho móvel em postos de trabalho altos
• Em conformidade com a norma DIN graças às rodas que 

bloqueiam ao sentar

Versão da armação: cinco pés com rodas e anel para 
pés. Mecanismo do assento: mecanismo de contato 
permanente. Tipo de regulação em altura: mola 
de pressão. Material da armação: tubo de aço, cromado. 
Amplitude de regulação da altura: 660 – 920 mm. Altura 
do encosto: 430 mm. Largura do assento: 460 mm. 
Profundidade do assento: 400 mm. Apoio para pés. Cor 
da armação: cromado. 

Mais seleção 
online!

www.kaiserkraft.pt/p/499025?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/499024?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/499028?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/499027?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/499029?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/616038?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/616037?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/499024?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/616038?publication=HK_21

