netwin

Netwin, řada židlí vytvořená designérem Michaelem Kläsenerem, patří do rodiny kancelářských židlí sestávající
z komfortních židlí na kolečkách a konferenčních židlí. Jejich výjimečný charakter tkví v dvojité membráně opěráku
a ve velkorysé ploše sedáku – to vše pro obzvlášť pohodlné sezení. Netwin je jedinečný svou ergonomií,
vypracováním a také poměrem cena-výkon a svým designem, v němž se každý cítí skvěle, může rovněž
neutralizovat pomyslnou hranici mezi „životem“ a „prací“. Užijte si skutečnou emocionální kancelářskou kulturu:
Place 2,5

Membrána
Skutečnou atmosféru
Vám pomůže vytvořit
sedm různých barev.
Dvojitá membrána
napnutá do rámu
opěradla je z nové
patentované tkaniny
„Wolvenit“.
Flexibilní odpružení
první vrstvy vůči druhé
vrstvě membrány
umožňuje jedinečné
rozdělení tlaků,
které odpovídá
individuální tělesné
hmotnosti sedícího.

Lordózní opěrka
Nastavení výšky
lordózní opěrky
je pevně ukotveno
do opěráku a přesto
je konstruováno
měkce a elasticky
a spolu s dvojitou
membránou se
postará o perfektní
ergonomii.

Podrobné
informace
k tématu ekologie
získáte na adrese :
www.sedus.de

Rychlonastavení
Jednoznačnou
pohodlnost zaručuje
patentované
rychlonastavení
opěráku.

Správné individuální
nastavení tlaku
opěráku je úplně
snadné pro každou
váhovou kategorii
uživatele.

Posuvný sedák
Plocha sedáku
je dimenzována
velkoryse a je měkce
očalouněna.
Díky možnosti posunu
může být hloubka
sedu prodloužena
až o 60mm. Nezávisle
na výšce sedícího
člověka je tím zajištěn
vysoký komfort
sezení.

Výrobky řady
Sedus Netwin
se vyznačují svou
recyklovatelností,
kvalitou
a nadčasovým
designem.

Obsluha
Návod najdete přímo
na židli. Všechny
obslužné prvky jsou
přehledně
uspořádány:
nastavení výšky
sedu, hloubky sedu
nebo sklonu sedáku,
područek nebo
opěrky.

Ekologie
Uvědomělý přístup
k životnímu prostředí
a zdrojům
je základem naší
firemní filozofie.

Židle na kolečkách s výškově nastavitelnými područkami, černým plastovým křížem

Židle na kolečkách s 3D-nastavitelnými
područkami, hliníkový kříž leštěný

Další informace a
projektová data najdete jako download
na adrese:
www.sedus.de

Židle na
kolečkách s 3D-nastavitelnými
područkami, hliníkový kříž bílý hliník

Pérová židle s područkami, nosná kostra
pochromovaná (stohovatelná)

Židle se čtyřmi nohami s područkami.
Nosná kostra pochromovaná
(stohovatelná)

Židle nal
Kolečkách

Mechanika sedáku
Similární mechanika
Similární mechanika s nastavením sklonu sedáku
Mechanika opěráku
Výškově nastavitelná lordózní opěra
Nastavitelný tlak opěráku pomocí rychlonastavení
Nastavení výšky sedáku
Plynové pérování s mechanickým
hloubkovým pérováním
Plynové pérovánír
Varianty nosné kostry
Plastový kříž černý
Hliníkový kříž lakovaný černý
Hliníkový kříž bílý hliník lakovaný
Hliníkový kříž leštěný
Ocelová nosná kostra lakovaná černá
Ocelová nosná kostra lakovaná bílý hliník
Ocelová nosná kostra pochromovaná
Barvy jednotlivých modelů
(mechanika a plastové díly)
Černá
Područky
Bez područek
Výškově nastavitelné područky
3-D nastavitelné područky s opěrkami softtouch
Integrované područky s plastovými opěrkami
Výbava
Posuvný sedák (s hloubkovým nastavením 60mm)
Tvrdá kolečka pro měkké povrchy
Měkká kolečka pro tvrdé povrchy
Nerezové kluzáky
Plastové kluzáky
Plstěné kluzáky
Stohovatelnost (až do 5 kusů)

Židle se čtyřmi Pérová
nohami
židle
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www.sedus.com

