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de trabalho para
salas limpas

Material do assento: forro em pele sintética. Versão
da armação: com rodas travadas sem carga. Material
da armação: alumínio, polido. Cor da armação: cinza
alumínio. Tipo de regulação em altura: mola de pressão
com desengate circular. Amplitude de regulação
da altura: 460 – 630 mm. Cor do assento: preto. Diâmetro
do assento: 400 mm. Característica: com capacidade ESD.
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€ 329.-
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de trabalho
giratórias para salas limpas
• Indispensável onde são necessárias elevadas exigências
de limpeza e assepsia
• Categoria para salas limpas 3 conforme a EN ISO
14644-1
• Condutibilidade elétrica segundo a EN 61340-5-1
Material do assento e do encosto: forro em pele sintética.
Cor do forro: preto. Tipo de regulação em altura: mola
de pressão. Material da armação: alumínio, polido. Largura
do assento: 460 mm. Profundidade do assento: 440 mm.
Cor da armação: cinzento claro. Característica: com
capacidade ESD.
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giratórias ESD
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Versão da armação
com rodas
com sapatas e estribo
Amplitude de regulação da altura
mm
470 – 610
640 – 890
Mecanismo do assento  Altura do encosto   
contato permanente
530 mm
N.º 
982 396 6F
982 397 6F
e regulação da inclinação
€
529.699.do assento
430 mm
N.º 
748 827 6F 
748 828 6F
mecanismo de contato
permanente
€
469.589.Acessórios 
Apoios para braços  N.º
982 388 6F
982 388 6F
€
99.90
99.90

de trabalho
Todos os componentes têm
de possuir uma ligação
contínua até às rodas ou às
sapatas

• Evite danos resultantes de cargas eletrostáticas
na produção, armazém, expedição, etc.
• Proteção ESD fiável com resistência à condução
conforme a EN 61340-5-1
• Ergonomia adaptada ao corpo
Tipo de regulação em altura: mola de pressão. Material
da armação: tubo de aço. Largura do assento: 460 mm.
Profundidade do assento: 440 mm. Cor da armação: preto.
Característica: com capacidade ESD.
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EMPRESA

8 | Nº 982 346 6F
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Versão da armação
com rodas
com sapatas e estribo
Amplitude de regulação da altura
mm
480 – 620
640 – 890
Mecanismo do assento  Material do assento e do Cor do forro  Altura do encosto  Característica 
 
encosto 
mecanismo de contato
forro em pele sintética
preto
430 mm
com capacidade ESD
N.º
982 361 6F
982 363 6F
permanente
lavável
€
429.469.confortável
430 mm
com capacidade ESD
N.º 
982 358 6F
mecanismo de contato
forro em tecido
azul
982 360 6F
de respiração ativa
permanente
€
429.469.confortável
430 mm
com capacidade ESD
N.º
982 357 6F
mecanismo de contato
forro em tecido
preto
982 359 6F
de respiração ativa
permanente
€
429.469.confortável
530 mm
com capacidade ESD
N.º
982 370 6F
mecanismo síncrono
forro em pele sintética
preto
982 372 6F
e regulação do peso
€
499.549.mecanismo síncrono
forro em tecido
azul
530 mm
com capacidade ESD
N.º
982 366 6F
982 368 6F
e regulação do peso
€
499.549.mecanismo síncrono
forro em tecido
preto
530 mm
com capacidade ESD
N.º
982 365 6F
982 367 6F
e regulação do peso
€
499.549.Acessórios 
Apoios para braços  N.º 
736 989 6F 
736 989 6F
€
92.90
92.90
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