2 – 7 | Cadeiras

de trabalho
giratórias NEON

• Cadeira industrial flexível para a produção, departamentos
de pesquisa e desenvolvimento, laboratório, etc.
• Substituição fácil do forro para diferentes locais
de trabalho ou após desgaste
• A primeira cadeira de trabalho giratória distinguida com
o selo alemão de “anjo azul”
Mecanismo do assento: contato permanente e regulação
da inclinação do assento. Cor do forro: preto. Tipo
de regulação em altura: mola de pressão. Material
da armação: alumínio. Altura do encosto: 570 mm.
Largura do assento: 470 mm. Profundidade
do assento: 420 – 480 mm. Cor da armação: preto.
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1 | Apoios

para braços

Versão dos apoios para braços: regulação tridimensional.

6

1 | Nº 946 154 6F
Pele sintética: lavável, macia e fácil
de limpar, insensível contra óleo,
resistente aos agentes de desinfeção,
ideal para a produção, escritório e
laboratório

Forro em tecido: de respiração ativa,
macio e confortável, ideal para
utilizações onde não se esperam
influências mecânicas

Espuma em PU: lavável, extremamente
robusto e fácil de limpar, resistente a
centelhas, insensível contra ácidos e
soluções alcalinasw

Supertec: forro com superfície
estruturada, altamente resistente à
abrasão, desgaste e cortes, fácil de
limpar, elevado conforto ao sentar
com máxima resistência, ideal para
ambientes perto da produção

Sistema de troca único do
estofo
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Versão da armação
com rodas
Amplitude de regulação da altura
mm
450 – 620
Versão
flexband cinzento
Material do assento e Característica 
 
do encosto 
espuma de PU
robusto
N.º 
946 144 6F
antiderrapante
€
539.lavável
confortável
forro em tecido
de respiração ativa
N.º 
946 130 6F
confortável
€
539.antiderrapante
N.º 
946 137 6F
pele sintética
lavável
confortável
€
539.Supertec
resistente
N.º 
946 151 6F
resistente a cortes
€
579.antiderrapante
lavável
confortável
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€ / par 119.-

com rodas
450 – 620
flexband laranja

4
com sapatas
450 – 620
flexband cinzento
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com sapatas com sapatas e estribo com sapatas e estribo
450 – 620
590 – 870
590 – 870
flexband laranja
flexband cinzento
flexband laranja



946 143 6F 
539.-

946 142 6F 
539.-

946 140 6F 
539.-

946 146 6F 
639.-

946 145 6F
639.-



946 129 6F 
539.-

946 128 6F 
539.-

946 127 6F 
539.-

946 132 6F 
639.-

946 131 6F
639.-



946 136 6F 
539.946 149 6F 
579.-

946 135 6F 
539.946 148 6F 
579.-

946 134 6F 
539.946 147 6F 
579.-

946 139 6F 
639.946 153 6F 
679.-

946 138 6F
639.946 152 6F
679.-



Código de artigo = Em stock / entrega rápida. Prazos de entrega actuais online.
Os preços poderão sofrer ajustes ao longo do ano.

