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D Chair Pro-Support®
D Chair, çalışma stilinize ve alışkanlıklarınıza uygun olarak
seçebileceğiniz, Fixed versiyonu ve farklı amaçlara hizmet
eden iki farklı mekanizması bulunuyor: Pro-Support® ve
Dyna-Support®.
D Chair Pro-Support® hızlı bir şekilde kişisel ayar
yapmanıza imkan verir. Dyna-Support® mekanizmadan
farklı olarak Pro-Support®’un sırt sertliği ayarlanabilir.
D Chair Pro-Support®’un sırtı geriye 23 derece eğim
kabiliyetine sahiptir. Dik açıda kilitlenebilen sırt, 3 farklı
açıda limitlenebilir. Yüksek ve alçak sırt seçenekleri ile
D Chair Pro-Support®, yönetici ofislerinden ev-ofislere
kadar tüm çalışma alanları için ideal seçenektir.
D Chair Pro-Support®’u bel destekli ya da bel desteksiz
olarak tercih edebilirsiniz.
Kolçak genişliği ayarlanabilen D Chair Pro-Support®’un,
ayarlanabilir oturma derinliği ve kol desteği seçenekleri vardır.
70 cm ayak çapı sayesinde, ağırlık merkezi değişse de önearkaya düşmeyi ve düşmeye bağlı yaralanmaları engelleyerek
hareket özgürlüğü ve güvenli bir kullanım sunan D Chair’ın,
sert ya da yumuşak zeminde kullanılabilen iki farklı tekerlek
seçeneği bulunuyor. Ayrıca oturduğunuzda kilitlenen
‘locked when loaded’ ve kalktığınızda kilitlenen ‘locked
when unloaded’ tekerlek seçenekleri ile güvenli kullanımı
destekliyor.
D Chair’ın yüksek kalite ve güvenlik standartları,
Nürnberg, Almanya merkezli, uluslararası geçerliliği olan ve
Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA) tarafından verilen
GS Sertifikası ile tescillenmiştir.

Tasarım Nurus D Lab
Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek her
zaman güncel kalan Nurus D Lab, kullanıcı gereksinimlerini
gözlemleyerek ve kullanıcıların hayallerini dinleyerek zamanın
ötesinde ürünler tasarlamaktadır. Tasarım sürecinin başlangıcı
olan gereksinime en iyi şekilde cevap verecek ürünleri ortaya
koymak amacıyla Nurus Tasarım ekibi özenle, dikkatle ve
özveriyle çalışmaktadır.
Tasarlanan ürünün her detayı ileri seviyede incelenmekte ve
test edilmektedir. Nurus D Lab, markanın tasarım stratejisinin
belirlenmesinden ürünün pazara sunulmasına kadar tüm
aşamaları yönetmektedir.
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D Chair Alçak Sırt
Pro-Support® / Dyna-Support® / Fixed

Ölçüler milimetre olarak gösterilmiştir.
Materyal
Siyah PP ve alüminyum ayak seçenekleri vardır.*
Döşeme
Kumaş, deri ve suni deri oturma fontu döşeme seçenekleri bulunur. Sırtı file kumaştır.*
*Teknik dokümandan detaylı bilgi edinebilirsiniz.
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