mr. 24
+++ De comfortabele bureaustoel voor 24 uurs gebruik +++

Zijn sterke punten in één oogopslag.
Hoge rugleuning met geïntegreerde lendensteun,
qua hoogte en diepte instelbaar
Similarmechaniek met 32° openingshoek, helling
van de rugleuning traploos vergrendelbaar
Schuifzitting, 60 mm in diepte verstelbaar
Verstelbare 3D-armleuningen met vergrendelmogelijkheid in elke instelpositie
Gebruikersgewicht tot 200 kg
Twee modellen verstelbare neksteunen

mr. 24
Het gebruik op de continu-werkplek, zoals bijv. in controlrooms, stelt de
hoogste eisen aan een zitmeubel. Bij de ontwikkeling van de draaifauteuil
Sedus mr. 24 werden deze consequent toegepast: door perfecte ergonomie,
hoogste kwaliteitsnormen en absolute robuustheid.
Zit- en rugkussen zijn royaal vormgegeven en belastbaar uitgevoerd, de
verstelfuncties zijn bijzonder gebruikersvriendelijk en kennen een lange
levensduur. Zelfs voor personen tot een lichaamsgewicht van 200 kg is
Sedus mr. 24 ideaal voor̈ het gebruik in een drieploegendienst.
Het Similarmechaniek staat garant voor een beweging van zitting en rugleuning die synchroon loopt met het lichaam, met een grote openingshoek
tot 32 graden. De aanleundruk van de rugleuning is individueel instelbaar.

Verstelbare 3D-armleuningen. Buitengewoon robuust, optioneel met
lederen opdekjes. In elke instelpositie
vergrendelbaar, verstelbaar in de
hoogte (110 mm), diepte (80 mm) en
breedte (2 x 50 mm naar binnen en
naar buiten voor de regeling van de
binnenwerkse breedte).

Functionele neksteun. In schuinstand en hoogte verstelbaar met 50
mm. Met onderhoudsvriendelijke
bekleding van gestructureerde lederimitatie, drager zwart gepoedercoat.

Lendensteunverstelling.
De robuuste Schukra-lendensteun is snel via perfecte bedieningselementen
in de hoogte en diepte
individueel instelbaar op
lichaamslengte en – gewicht.

Stoffering. De royale zit-/
rugkussens zijn voorzien
van een rondomlopende
beschermrand.
Er is keuze uit:
13 lederkleuren,
12 kleuren stof ”Crêpe”,
9 kleuren stof ”Set”
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Comfortabele neksteun. Met lederen
bekleding en aangenaam zachte stoffering, drager verchroomd, in hoogte
verstelbaar met 50 mm.
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