
5000



2012-02

5000

5220 5222

5280M

5224

5282M 5284M

Seria 5000 wyróżnia się pod każdym względem: komfortu, atrakcyjnej stylistyki, ergonomicznej regulacji i, co ważne, dobrego sto-

sunku jakości do ceny. Funkcja Synchron oraz system sprężyn Nozag w siedzisku i oparciu (zgłoszony do opatentowania) gwarantują 

wygodną pozycję przez cały dzień. Opcjonalnie dostępne jest oparcie z siatki. Nawet po zablokowaniu mechanizmu fotela oparcie, dzięki 

sprężynom, pozostaje elastyczne. Fotele mają regulację głębokości i wysokości siedziska oraz wysokości oparcia. Opcjonalnie dostępne są 

dwa rodzaje podłokietników. Standardowo fotele z serii 5000 wyposażono w funkcję Safe-Back.

5000

5220 430 380–430 390–520 420–550 – – – – • •

5222 430 380–430 390–520 420–550 – • 200–310 – • •

5224 430 380–430 390–520 420–550 – • 210–320 – • •

5280M 430 410–460 390–520 420–550 – – – – • •

5282M 430 410–460 390–520 420–550 – • 190–320 – • •

5284M 430 410–460 390–520 420–550 – • 210–330 – • •

Mechanizm synchroniczny: Podczas odchylania krzesła, oparcie jest wychylone bardziej niż siedzisko w stosunku 1:1,5, możliwa jest blokada odchyl-
enia w 5 pozycjach i ustawienie oporu siedziska. Funkcja SafeBack. Siedzisko Możliwość regulacji kąta siedziska i wysunięcia, ustawiania wysokości 
(podnośnik gazowy) i głębokości. Oparcie Możliwość ustawienia wysokości oparcia, możliwość ustawienia kąta oparcia. Opcje: Oparcie z siatki. Obicie 
Polieter. Podłokietniki Opcje: typ 2 z poduszkami podłokietników: 240 x 90 mm z czarnego poliuteranu, regulacja wysokości (190–320 mm) i szerokości 
(40 mm/bok). Opcje: typ 4 (dynamiczny) z poduszeczkami podłokietników 250 x 110 mm wykonane z materiału w technologii TechnoGel®, z możliwością 
ustawienia wysokości (210–330 mm), szerokości (40 mm/bok), głębokości (100 mm) i kąta (15°). Pięcioramienna podstawa Plastikowa, pięcioramienna 
podstawa (czarna) z pięcioma kółkami umożliwiająca płynne przemieszczanie po twardym i miękkim podłożu. Opcje: Srebrny lakier lub polerowane  
aluminium, kółka lub stópki. Inne opcje pojedynczy podnóżek na stopy. Rozszerzony podnośnik gazowy (KGAS80: wysokość siedziska 480–670, 
KGAS190: wysokość siedziska 590–860 mm). Wykonanie: polerowane wykończenie wybranych elementów. Grupa Krzesła dla gości i krzesła 
konferencyjne 5000[cv]. Jednostka mm. Projekt Johan Larsvall, Torbjörn Höjer.


