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CORR – OPIS TECHNICZNY

SIEDZISKO
Tapicerowane tkaniną lub skórą, wykonane ze sklejki i  pianki z zaokrąglonym, opadającym przodem 
siedziska co ma znaczący wpływ na ergonomię. Siedzisko może być regulowane na głębokość. Pod 
siedziskiem znajduje się estetyczna maskownica w kolorze czarnym lub białym.

MECHANIZMY

M - synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 
13°) - standard;

M+X - synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, 
siedziska 13°); z regulacją głębokości siedziska - opcja ;

L - synchro z blokadą oparcia w 5 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 21°, siedziska 
9°); z regulacją głębokości siedziska (zakres 60 mm); z 5° kątem pochylenia siedziska w pozycji do 
pracy z blokadą w 3 położeniach; zakres wagowy użytkownika 45-140 kg - opcja 

OPARCIE

Oparcie składające się z części tapicerowanej, a także z panelu z tworzywa. Część tapicerowana 
tkaniną lub skórą, wykonana na bazie profilowanej plastikowej  formatki z zastosowaniem pianki 
ciętej, której kształt zapewnia pewne i ergonomiczne podparcie kręgosłupa. Część z tworzywa 
dostępna w 2 wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. W standardzie mechanizmu regulacja 
wysokości oparcia (zakres 100 mm). Opcjonalnie oparcie może zostać wyposażone w regulację 
podparcia lędźwiowego (zakres 15 mm) .

DOSTĘPNE REGULACJE

1. Regulacja wysokości siedziska
2. Regulacja wysokości oparcia
3. Regulacja kąta odchylenia oparcia
4. Regulacja głebokości podparcia lędźwiowego (opcja BLS)
5. Regulacja głębokości siedziska (mech. W i L)
6. Regulacja siły odchylania oparcia (mech. L)
7. Regulacja wysokości zagłówka (model CJ103)
8. Regulacja kąta wychylenia zagłówka (model CJ103)
9. Regulacja kąta pochylenia siedziska w pozycji "do pracy"  (mech. L)
10. Regulacja wysokości oparcia 

PODŁOKIETNIKI

Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80mm) z miękką nakładką plus: 

P48B - konstrukcja nylonowa czarna/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa (w 
fotelach wersji Black);

P48A - konstrukcja malowana proszkowo ALU/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni 
recyklingowa (wersja Black);

P48C - konstrukcja aluminium polerowane (efekt chrom)/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni 
recyklingowa;

P49B - konstrukcja nylonowa czarna/nakładka poliuretanowa (PU) regulowana przód-tył (zakres 60 
mm); (wersja Black);

P49A - konstrukcja  malowana proszkowo ALU/nakładka poliuretanowa (PU) regulowana przód-tył 
(zakres 60 mm), (wersja Black);

P49C - konstrukcja aluminium polerowane (efekt chrom)/nakładka poliuretanowa (PU) regulowana 
przód-tył (zakres 60 mm);

P48W - konstrukcja malowana proszkowo na biało/nakładka czarna termopoliuretanowa (TPU) w 
pełni recyklingowa (wersja White);

P53W - konstrukcja nylonowa biała z regulacją góra-dół (zakres 100 mm) i na szerokość (zakres 40 
mm )/nakładka czarna termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa (wersja White) 

PODSTAWY

17 - krzyżak czarny plastikowy (nylon) Ø700 (standard w fotelach wersji Black);
22 - krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 690;
23A - krzyżak aluminiowy malowany proszkowo na ALU Ø 690 (w fotelach wersji Black);
23W - krzyżak aluminiowy malowany proszkowo na biało Ø 690 (standard w fotelach wersji White);



22 215 76 06,  22 225 26 83
e-mail:biuro@ergospace.pl

www.ergospace.pl

INNE

Możliwość zamontowania dwóch opcji kółek:
na miękką powierzchnię bez hamulca DEM  lub z hamulcem DEMA
na twardą powierzchnię bez hamulca DEMD lub z hamulcem

Krzyżak czarny plastikowy 17 może byc wyposażony w kolorowy RING. Do wyboru 3 kolory ringów: 
biały, czerwony, zielony 


