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Flash
Dinamik çizgileri ve zengin materyal çeşitliliği ile tarzınıza ve
çalışma alanınıza kolaylıkla uyum sağlayan Flash, ayarlanabilir
kolçakları ve sırt yüksekliği ile sağlıklı oturma alışkanlığı
kazanmanıza yardımcı oluyor.
Flash, senkron ve sabit olmak üzere iki farklı mekanizma
seçeneği sunuyor. Senkron mekanizmaya sahip olan Flash’ın
sırt desteği ile birlikte hareket eden oturma fontu, farklı
oturma pozisyonlarında bedeninizi destekleyerek sağlığınızı
koruyor.
File sırta sahip olan senkron mekanizmalı Flash’ın ayak ve kol
bağlantıları alüminyum malzemeden üretiliyor.
Kumaş ya da file sırt seçeneği sunan sabit mekanizmalı
Flash’ın kumaş sırt seçeneğinde kolçakları sabittir. File
sırt seçeneğinde ise kolçakların yükseklik ayarı bulunuyor.
Sabit mekanizmaya sahip olan Flash’ın ayakları polipropilen
malzemeden üretiliyor.
Sırt yüksekliğini vücut ölçülerinize göre ayarlayabileceğiniz
Flash’ın sırtı, geriye 20 dereceye kadar eğim kabiliyetine
sahiptir. Senkron mekanizması sayesinde sırt desteği
ile birlikte hareket eden oturma fontu, farklı oturma
pozisyonlarında bedeninizi destekleyerek sağlığınızı koruyor.
Flash, toplantı salonlarından açık ofislere, vardiyalı sistemin
uygulandığı işyerlerinden ev-ofislere kadar tüm çalışma
alanlarında kullanılabilir.
70 cm ayak çapı sayesinde, ağırlık merkezi değişse de
öne-arkaya düşmeyi ve düşmeye bağlı yaralanmaları
engelleyen Flash, hareket özgürlüğü ve güvenli bir
kullanım sunar.

Tasarım Scagnellato & Ferrarese
1952 yılında Padua, İtalya’da doğan Scagnellato, 1976
yılında Venedik Mimarlık Okulu’ndan mezun olmuştur.
Kariyerine başarılı mimarlar Gaetano ve Annina Croce ile
çalışarak başlayan Scagnellato; ofis mobilyası, restorasyon
ve ürün tasarımı alanlarında uzmanlaşmıştır.
1980 yılında Padua, İtalya’da doğan Ferrarese, 2006 yılında
Venedik IUAV Mimarlık Enstitüsü’nden mezun olmuştur. Ürün
tasarımı ve ofis mobilyaları alanında uzmanlaşan Ferrarese,
yenilikçi bakış açısıyla ortaya koyduğu tasarımlarıyla isminden
söz ettirmektedir.
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Boyutlar milimetre olarak ifade edilmiştir.
Materyaller
Gövde rengi siyahtır. Sabit mekanizmalı koltuklarda siyah polipropilen, senkron mekanizmalı koltuklarda alüminyum ayak
kullanılır.*
Döşeme
Senkron mekanizmalı koltuklarda sırt siyah filedir. Sabit mekanizmalı koltukların yükseklik ayarı bulunan kolçaklı
versiyonunda siyah file, sabit kolçaklı versiyonunda kumaş sırt kullanılır.*
*Teknik dokümandan detaylı bilgi edinebilirsiniz.
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