
FORMULA steel 04 chrome z mechanizmem Multiblock

OPIS                
Siedzisko i oparcie
szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie●

komfortowe, wysokie oparcie●

oparcie tapicerowane z obydwu stron●

Mechanizm
możliwość swobodnego kołysania się●

maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 16˚●

możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach●

regulacja siły oporu oparcia●

Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika●

płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego●

Podłokietniki
stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami●

Podstawa
polerowane aluminium●

Kółka
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samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych●

Inne właściwości
wieszak opcjonalnie●

dostępna wersja stacjonarna●



WYMIARY                

FORMULA ts07 z mechanizmem Multiblock

OPIS                
Siedzisko i oparcie
szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie●

komfortowe, wysokie oparcie●

oparcie tapicerowane z obydwu stron●

Mechanizm
możliwość swobodnego kołysania się●

maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 16˚●

możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach●

regulacja siły oporu oparcia●

Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika●

płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego●



Podłokietniki
stałe, plastikowe podłokietniki fotelowe●

Podstawa
czarna, plastikowa●

Kółka
samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych●

Inne właściwości
wieszak opcjonalnie●

dostępna wersja stacjonarna●

WYMIARY                

FORMULA lb cfp chrome

OPIS                
Siedzisko i oparcie
szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie●

oparcie tapicerowane z obydwu stron●



WYKOŃCZENIA                
SKÓRA DWOINA

SP11 SP12 SP02 SP07 SP03 SP06 SP01

Skład: skóra dwoina (1,1 – 1,3 mm) 
KAIMAN

KN03 KN32 KN40 KN49 KN143 KN250 KN429

KN484 KN615 KN755 KN780 KN75/01

Skład: wartswa wierzchnia: 100% poliuretan, podkład: 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura: 435 g/m2 
Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale
Trudnozapalność: BS 5852 Source 0
Inne: Hydroliza (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) – 15 000 cykli
SKÓRA LICOWA SD

SD06 SD07 SD16 SD04 SD15 SD03 SD08

SD09 SD01

 Skład: miękka skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona na wskroś (barwiona całkowicie)
SKÓRA LICOWA LE

LE06 LE13 LE14 LE01

●

●

Rama
stalowa, chromowana●

Podłokietniki
stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami●

Skład: miękka skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona na wskroś (barwiona całkowicie) 


