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Breeze High
Breeze ailesinin en uzun üyesi olan Breeze High; havaalanı gözlem
merkezleri, kontrol kuleleri, otel lobileri ve danışma masaları gibi
yüksek masalarda doğru pozisyonda oturmanıza yardımcı oluyor.
İki farklı amaca hizmet eden Pro-Support® ve Dyna-Support®
mekanizmalara sahip olan Breeze High, standartların üzerinde
yüksekliğe sahip masalarda da bedeninizi destekleyerek sağlıklı
oturma alışkanlığı geliştirmenize destek oluyor.
Hızlı bir şekilde kişisel ayar yapmanıza imkan veren Pro-Support®
mekanizmanın, Dyna-Support® mekanizmadan farklı olarak sırtı
farklı açılarda limitlenebiliyor ve sırt sertliği ayarlanabiliyor. Sırtı geriye
23 derece eğim hareketine sahip olan Breeze Pro-Support®’un
sırtı dik pozisyonda kilitlenebiliyor ve 3 farklı açıda limitlenebiliyor.
Breeze Pro-Support®’u yönetici ofislerinden ev-ofislere kadar tüm
çalışma alanlarında kullanabilirsiniz.
Breeze’in Dyna-Support® mekanizması ise özel ayar yapmadan
vücut ağırlığınıza uyum sağlayarak işinize odaklanmanızı
kolaylaştırıyor. Breeze
Dyna-Support®’un geriye 18 derece eğim sağlayan sırtı, dik
açıda sabitlenebiliyor. Breeze Dyna-Support®’u birden fazla
kişinin kullandığı çalışma alanları kadar kişisel çalışma alanınızda da
kullanabilirsiniz.
Sırt eğimi sırasında, sırt ile oturma fontu senkron hareket eden
Breeze High, beliniz ve sırtınız arasındaki mesafeyi dengeli
bir şekilde koruyor. Breeze, 70 cm ayak çapı, ağırlık dengesi
değiştiğinde bile dengesini koruyarak düşmeyi ve düşmeye bağlı
yaralanma riskini en aza indiriyor. Breeze High’ın bel desteği,
kolçakları, kol destekleri ve boyun desteği ayarlanabiliyor.
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.

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.
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Ölçüler milimetre olarak gösterilmiştir.
Materyal
Siyah gövdesi ve 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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