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Breeze Dyna-Support®
Çalışma süreniz boyunca bedeninizi destekleyerek doğru
pozisyonda oturmanıza yardımcı olan Breeze, iki farklı
amaca hizmet eden Pro-Support® ve Dyna-Support®
mekanizmalara sahip bir performans koltuğudur.
Breeze Dyna-Support® özel ayar yapmadan vücut
ağırlığınıza uyum sağlayarak işinize odaklanmanızı
kolaylaştırıyor. Breeze Dyna-Support®’un geriye 18 derece
eğim sağlayan sırtı, dik açıda sabitlenebiliyor.
Dyna-Support® mekanizması ile Breeze’i, birden fazla
kişinin kullandığı çalışma alanları kadar kişisel çalışma
alanınızda da kullanabilirsiniz. Sırt eğimi sırasında, sırt ile
oturma fontu senkron hareket eden Breeze Dyna-Support®,
beliniz ve sırtınız arasındaki mesafeyi dengeli bir şekilde
koruyor.
Bel desteği, kolçakları, kol destekleri ve boyun desteği
ayarlanabilen Breeze’in 70 cm ayak çapı, ağırlık dengesi
değiştiğinde bile dengesini koruyarak düşmeyi ve düşmeye
bağlı yaralanma riskini en aza indiriyor.
Breeze, yumuşak ve sert yüzeylerde kullanabileceğiniz
iki farklı tekerlek seçeneği vardır. Ayrıca güvenli kullanımı
destekleyen, oturduğunuzda kilitlenen ya da ayağa
kalktığınızda kilitlenen tekerlek çeşitleri de bulunuyor.
Breeze’in yüksek kalite ve güvenlik standartları, Nürnberg,
Almanya merkezli, uluslararası geçerliliği olan ve
Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA) tarafından verilen
GS Sertifikası ile tescillenmiştir

Tasarım Justus Kolberg
1962 yılında doğan Justus Kolberg, 1990 yılında Kiel,
Almanya’da bulunan Muthesius College, Endüstriyel
Tasarım bölümünden mezun olmuştur. Kolberg, İspanya ve
Almanya’da çalışmalarını sürdürürken çarpıcı tasarımları ile
dikkat çekmiştir.
Castelli S.p.A’dan Studio Giancarlo’ya ve Techno S.p.A.‘den
Wilkhahn Entwicklungs GmbH’e kadar çeşitli uluslararası
şirket için çok sayıda başarılı seri tasarlamıştır. Kısa sürede
tanınan bir tasarımcı olan Kolberg’in olağanüstü kariyeri,
modern teknik mimariyi içeren zekice tasarımlarının bir
sonucudur.
1997 yılından itibaren başarılı bir freelance tasarımcı olarak
çalışmaya devam eden Kolberg, oturma grupları ve masa
tasarımlarına ağırlık vermektedir.

Çalışma stilinize uyum sağlayan
akıllı çalışma koltuğu.
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Ölçüler milimetre olarak gösterilmiştir.
Materyal
Siyah ve açık gri gövde seçenekleri bulunur. Gövdeyle aynı renkte PP ve alüminyum ayak seçenekleri vardır. Döşemesinde
farklı malzeme seçenekleri bulunur.*
Döşeme
Oturma yüzeyi kumaş, deri ya da suni deri tercih edilebilir. Sırt döşemesi file kumaştır.*
*Teknik dokümandan detaylı bilgi edinebilirsiniz.
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