D Chair
Fixed
Tasarım Nurus D Lab

D Chair Fixed
D Chair Fixed’in ince file sırtı ve oturma fontu, zengin renk
seçenekleriyle kullandığınız mekanın tasarımına kolaylıkla
uyum sağlıyor. Yalnızca yüksekliği ayarlayanabilen ve ortak
çalışma alanları, kütüphaneler, eğitim merkezleri ve toplantı
alanları gibi çalışma alanlarında kullanım kolaylığı sağlayan
D Chair Fixed’in ve Fixed High’ın yüksek ve alçak sırt
seçenekleri bulunuyor.
D Chair Fixed High; yüksek masaların bulunduğu çalışma
alanlarında da verimi ve konforu sürdürmeye yardımcı oluyor.
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.

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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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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