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Me Too Fluid Motion®
Sağlıklı, kişisel ve konforlu bir çalışma alanı oluşturma
amacıyla tasarladığımız Me Too Fluid Motion®, üst düzey
ve hassas ayar yapmaya imkan veren gelişmiş özellikleri
sayesinde uzun süreli oturmadan kaynaklı sağlık sorunları
riskini en aza indiriyor.
Vücut ölçülerinize ve çalışma pozisyonunuza uygun olarak
ayarlayabileceğiniz kolçakları, kol destekleri, boyun desteği
açısı ve yüksekliği, sırt eğimi ve bel desteği ile bedeninizi
oturma süresince destekliyor.
Sırt eğimi sırasında beliniz ile oturma fontu arasındaki
mesafeyi 2.7/1 oranında dengeli bir şekilde koruyarak üst
bedeninizdeki baskıyı ve yorgunluğu azaltıyor.
Me Too, dünyada sınırlı sayıda koltuğun sahip olduğu yapısal
esneklik ve kırılmaz gövde özelliği ile çapraz hareketlerinizde
dahi bedeninizle uyum içinde hareket ederek üst bedeninizde
oluşabilecek rahatsızlık riskini ortadan kaldırıyor ve sağlıklı
hareket özgürlüğü sağlıyor.
Fluid Motion® mekanizmanın sırtı 25 derece geriye eğim
kabiliyetine sahiptir. 4 farklı açıda kilitlenebilen sırt, üst
bedeninizi koruyarak sinirler, omurga, omuz ve boyun
üzerindeki yorgunluğu ve baskıyı azaltıyor.
Me Too’nun 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.

ÖLÇÜLER (mm)

Ölçüler milimetre olarak gösterilmiştir.
Materyal
Siyah ve açık gri gövde seçenekleri bulunur. PP ayaklar gövdeyle aynı renge sahiptir. Alüminyum ayak seçeneği vardır.
Döşemesinde farklı malzeme seçenekleri bulunur.*
Döşeme
Oturma yüzeyi kumaş, deri ya da suni deri tercih edilebilir. Sırt döşemesinde deri ve file seçenekleri vardır.*
*Teknik dokümandan detaylı bilgi edinebilirsiniz.
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