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 SCAUNE DE ATELIER CONFORTABILE 

 Materialul utilizat la şezuturi şi spătare este poliuretan moale netoxic, care face 
posibilă curăţirea cu detergenţi curenţi, eventual şi dezinfectarea. Este rezistent la praf, 
chimicale şi uleiuri. Crucea cu cinci braţe este din poliamidă rigidă armată cu fibre de 
sticlă. Diametrul cercului de sprijin este de 445 mm. Forma ergonomică a scaunelor 
corespunde în întregime cerinţelor de şedere sănătoasă. Forma şezutului şi a spătarului 
asigură o ventilare permanentă. 

•  siguranţa unei şederi sănătoase
• calitate superioară şi preţ avantajos
• şezuturi şi spătare rezistente la praf, chimicale şi uleiuri
• reglarea înălţimii şi înclinării spătarului
• posibilitatea reglării înălţimii şezutului cu ajutorul pistonului cu gaz
• capacitate portantă 110 kg 

model ➀ ➁ ➂ ➃
intervalul înălţimii şezutului mm 420 – 550 420 – 550 550 – 730 550 – 730
lăţimea × adâncimea şezutului mm 470 × 430 470 × 430 470 × 430 470 × 430
lăţimea × înălţimea spătarului mm 410 × 300 410 × 300 410 × 300 410 × 300
rezemătoare de braţe nu da nu da
cerc de susţinere nu nu da da
materialul crucii portante poliamidă poliamidă metal metal
dotarea suportului role pentru suprafeţe moi role pentru suprafeţe moi glisoare glisoare

cda. nr. 2G 503 867 2G 503 866 2G 503 864 2G 503 865
RON 683,- 772,- 998,- 1.080,-

≥ 3 buc. cda. nr. 2G 504 407 2G 504 409 2G 504 410 2G 504 411
RON/buc. 650,- 735,- 950,- 1.030,-

ESD (versiune antistatică) cda. nr. 2G 210 758 2G 210 761 2G 210 765 2G 210 779
RON 945,- 950,- 1.090,- 1.240,-

 Profitaţi de posibilitatea de cumpărare a rolelor pentru 
suprafaţă dură/moale sau glisoare de la pag. 271. 
 

 RON  /buc.  2G 504 407

 650,- 

 Mesele antistatice le găsiţi pe site-ul nostru www.
kwesto.ro. 
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