ME TOO
Tasarım Nurus D Lab

Teknik Doküman

İnsan anatomisi uzun süre oturmaya uygun olmasa da
hayatımızın en az 15 yılını oturarak geçiyoruz. Bu sürecin
sağlığımız üzerinde kalıcı sorunlar oluşturmaması için yüksek
performanslı, kişiselleştirilebilir bir görev koltuğu kullanmak
büyük önem taşıyor.
Yüksek kalite ve güvenlik standartları, Nürnberg, Almanya
merkezli, uluslararası geçerliliği olan ve Landesgewerbeanstalt
Bayern (LGA) tarafından verilen GS Sertifikası ile tescillenen
Me Too, insan vücudunu bir bütün olarak destekleyen iki özel
mekanizmaya sahiptir: Fluid Motion Plus® ve Fluid Motion®.
Me Too, Fluid Motion Plus® ve Fluid Motion® mekanizmaları
sayesinde tamamen kişiselleştirebilir bir çalışma koltuğu
olmasının yanında, çalışırken bedeni her açıdan koruyan bir
sağlık aracıdır.

Tasarım

çevre

İnsan olmak,
kendi ihtiyaçlarımız kadar
bizden sonrakileri de
düşünebilmektir.
Nurus D Lab
Nurus D Lab (Nurus Design Lab), markanın tasarım stratejisinin
belirlenmesinden ürünün pazara sunulmasına kadar tüm
aşamalarda etkindir. Üretim geliştirme sürecinde Nurus Design
Lab, diğer tasarımcılarla da uyum ve işbirliği içinde çalışır.
Tasarımların başlangıç noktası, kullanıcıların gereksinimleri ve
fonksiyondur. Ergonomi, sürdürülebilirlik ve estetik kaygılarla
devam eden süreçte bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip
ederek güncelliğini korur.
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Me Too, Alman Kalite Onay (GS) ve Türk Standartlarına
Uygunluk Belgeleri’ne (TSE) sahiptir. Üretiminde %28,7
oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmıştır.
Me Too %95,3 oranında geri dönüştürülebilir ve üründe
kullanılan malzemeler %99,9 oranında başka amaçlarla
kullanılabilmektedir. Üretiminde kullanılan kumaşlar uluslararası
sertifikalara sahiptir. Kumaş ve minderler dayanıklılık
testlerinden geçmiştir.

Versiyonlar
Me Too Fluid Motion Plus®

Me Too Fluid Motion®

Sağlıklı, kişisel ve konforlu bir çalışmayı desteklemek amacıyla
tasarladığımız Me Too Fluid Motion Plus®, 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, oturma derinliği, sırt eğimi ve bel desteği ile
bedeninizi oturma süresince koruyor.

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.

Fluid Motion® mekanizmaya ek olarak Fluid Motion Plus®
mekanizmanın sırtı 3 derece öne eğim kabiliyetine ve oturma
derinliği ayarına sahiptir. 25 derece geriye eğim kabiliyetine ve
4 farklı açıda kilitlenebilme özelliğine sahip olan sırt, öne eğim
özelliği sayesinde üst bedeninizi dik pozisyonda da koruyarak
sinirler, omurga, omuz ve boyun üzerindeki yorgunluğu ve
baskıyı azaltıyor.
Me Too High®

Me Too High, danışma alanları ve havaalanı gözlem kuleleri
gibi yüksek masaların bulunduğu çalışma alanlarında sağlıklı
ve konforlu bir oturma sağlıyor. Otururken kaslarınızın
hareket etmesine imkan veren Fluid Motion® mekanizması
sayesinde kan dolaşımınızı ve kaslarınızı rahatlatarak uzun
süreli oturmaktan kaynaklı rahatsızlıkları ve yorgunluğu en aza
indiriyor.
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.
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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.
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.

Bileşenler

Boyun Desteği

Bel Desteği
Sırt

Minder

V21

V15

V16

V12

T11

T11
Fluid Motion Plus Tabla

V12

Fluid Motion Tabla

Mekanizma

Amortisörler

Ayak Desteği

alüminyum ayak

50mm Yumuşak Zemin
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65mm Sert Zemin

Siyah Ayak

65mm Yumuşak Zemin

Sabit Ayak Pabucu

V16

V15

V21
V21

Ayak Tipleri
Polipropilen Ayak
Siyah

Alüminyum Ayak

Tekerlek Tipleri
• D:50mm tekerlekler- yumuşak zemin için
• D:65mm tekerlekler- sert zemin için
• D:65mm tekerlekler- yumuşak zemin için

* Bütün ayak tiplerinin sabit seçeneği bulunur.
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Gri

Kol Tipleri
T11

V12

• 35mm genişlik ayarı
• PP kol desteği
• Plastik kol bağlantısı

V15

100 mm yükseklik ayarı
35 mm genişlik ayarı
± 30 mm kol desteği derinlik ayarı
15° kademeli olarak 30° dönebilen
PU kol desteği
• Alüminyum kol bağlantısı
•
•
•
•

V16

•
•
•
•

100 mm yükseklik ayarı
35 mm genişlik ayarı
PP kol desteği
Plastik kol bağlantısı

V21

• 100 mm yükseklik ayarı
• 35mm genişlik ayarı
• ± 30 mm kol desteği derinlik ayarı
* Siyah seçeneği de bulunmaktadır.
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•
•
•
•
•

100 mm yükseklik ayarı
35 mm genişlik ayarı
± 30 mm kol desteği derinlik ayarı
360° dönebilen PU kol desteği
Alüminyum kol bağlantısı

Ölçüler (mm)
Me Too Fluid Motion Plus® / Fluid Motion®

Me Too High Fluid Motion®
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Malzemeler
File 1 - Sırt

NU-MS1-60011

NU-MS1-60025

NU-MS1-60061

NU-MS1-60999

NU-MS1-61130

NU-MS1-63034

NU-MS1-64089

NU-MS1-66063

NU-MS1-66064

NU-MS1-68056

NU-MS2-110

NU-MS2-025

NU-FB1-1005

NU-FB1-1008

NU-FB1-3005

NU-FB1-4004

NU-FB1-4011

NU-FB1-4017

NU-FB1-6003

NU-FB1-6006

NU-FB1-6016

NU-FB1-6098

NU-FB1-7021

NU-FB1-7048

NU-FB1-8010

NU-FB1-8033

File 2 - Sırt

NU-MS2-010

Kumaş 1 - Font

NU-FB1-8078
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Malzemeler
Suni Deri 1 - Font

NU-EL1-0273

NU-EL1-0286

NU-EL1-0294

NU-EL1-9571

NU-EL1-9900

NU-EL1-117996

NU-EL1-0433

NU-EL1-0451

NU-EL1-1865

NU-EL1-9510

NU-LR1-0433

NU-LR1-0450

NU-LR1-0451

NU-LR1-1540

NU-LR2-0273

NU-LR2-0277

Hakiki Deri 1 - Font

NU-LR1-0407

NU-LR1-0418

NU-LR1-0431

NU-LR1-1865

NU-LR1-9571

NU-LR1-9900

Hakiki Deri 2 - Font

NU-LR2-0205

NU-LR2-0218

NU-LR2-0225

NU-LR2-0256

NU-LR2-0271

NU-LR2-0286

NU-LR2-0287

NU-LR2-0294

NU-LR2-0301

NU-LR2-6007

* Font deri seçildiği zaman sırtta deri seçme opsiyonu bulunmaktadır. Font ve sırt deri tercihi aynı aileden yapılmalıdır.
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Malzemeler
Gövde

SİYAH GÖVDE

GRİ GÖVDE

Uyarılar
Kullanım Önerileri

•
•
•
•
•
•
•
•

Koltukların kumaş ve deri kısımlarına yağlı, boyalı maddeler sürülmemelidir.
koltuklar devamlı olarak güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Güneş ışığı kumaşlarda renk atmasına sebep olabilir.
Ürün ateşe ve suya maruz bırakılmamalıdır.
Ürünün nemli veya rutubetli ortamlarda bulundurulmaması gerekmektedir.
Ürünlerin temizliği nemli veya kuru bezle rahatlıkla yapılabilir.
Ürün, fonksiyonu dışındaki işler için kullanılmamalıdır.
Ürüne taşıyamayacağı ağırlıkta yük konulmamalıdır.
Koltuklar delici ve kesici aletlerden uzak tutulmalıdır.

nurus.com.tr / me-too | 04.2018 | Sayfa 10

