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 KÉNYELMES MŰHELYSZÉKEK 

 Az ülés és a háttámla puha, nem mérgező poliuretánból készül, amely lehetővé teszi 
a hagyományos tisztítószerekkel történő tisztítást és az esetleges fertőtlenítést is. A 
székek ellenállnak pornak, vegyszereknek és olajoknak. A talpcsillag kemény poliamid, 
üvegszál erősítésű. A lábtámasztó gyűrű átmérője 445 mm. A szék ergonomikus 
kialakítása teljes mértékben megfelel az egészséges ülés minden követelményének. Az 
ülés és a háttámla plasztikusan kialakított felülete biztosítja az állandó szellőzést. 

•  garantáltan egészséges ülés
• kiváló minőség, kedvező áron
• az ülések és a háttámlák ellenállnak pornak, vegyszereknek és olajoknak
• a székek magassága és a háttámlák dőlésszöge beállítható
• az ülés magasságát gázrugóval lehet beállítani
• teherbírás 110 kg 

típus ➀ ➁ ➂ ➃
ülésmagasság tartomány mm 420 – 550 420 – 550 550 – 730 550 – 730
ülés szélesség × mélység mm 470 × 430 470 × 430 470 × 430 470 × 430
háttámla szélesség × magasság mm 410 × 300 410 × 300 410 × 300 410 × 300
kéztámaszok nem igen nem igen
támasztó gyűrű nem nem igen igen
teherhordó kereszt anyaga poliamid poliamid fém fém
állvány felszerelése görgők puha felületekhez görgők puha felületekhez csúszótalp csúszótalp

sz. 2G 503 867 2G 503 866 2G 503 864 2G 503 865
Ft 33.800,- 42.200,- 48.000,- 57.600,-

≥ 3 db sz. 2G 504 407 2G 504 409 2G 504 410 2G 504 411
Ft/db 30.700,- 37.500,- 43.100,- 51.400,-

ESD (antisztatikus kivitel) sz. 2G 210 758 2G 210 761 2G 210 765 2G 210 779
Ft 46.400,- 51.100,- 59.100,- 66.800,-

 Használja ki a kemény / puha padlókra használható 
görgők vagy csúszótalpak vásárlásának a lehetőségét! 
Lásd a 271. oldalt. 
 

 Ft  /db  2G 504 407

 30.700,- 

 Az antisztatikus kivitelű műhelyasztalokat a www.
kwesto.hu honlapon találja meg. 
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