Snímací potahy na židle TECHNO
Návod k montáži snímacího potahu na PUR židle
Potah uchopíme v míst , kde vy nívá o ko všité gumové š
zadní ásti sedáku sm rem od op ry.

rky a nasazujeme ho od

Postupn nasazujeme potah na sedák a rukama jej vytvarujeme tak, aby byl
rovnom rn nasazen.

Potah by m l po celém obvodu sedáku p esahovat okraj židle. O ko všité gumové
š rky z stane po nasazení v zadní ásti sedadla u op ry.

Potah je zhotoven ze zvláš odolných potah SX (viz vzorník SX 50-58)
a zp íjem uje sezení na polyuretanovém sedáku v pr myslovém prost edí. Vyrábíme
ho z Durenu a potahové látky. Do obvodu je všita guma, která jej stahuje pod
sedákem a zabra uje jeho nežádoucímu pohybu. Potah lze snadno sundat, istit
nebo vym nit za nový.

Snímatelný potah na židlích TECHNO 121 a 125B:

Lze použít u model TECHNO 120, 120 ZP, 121, 121 ZP, 121SY, 121SY ZP, 122,
122 ZP, 122SY, 122SY ZP a 125.
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Kancelářský a sedací nábytek (kancelářské, manažerské a ergonomické židle)
Návrh a CAD projekt interiéru ve 3D a vizualizace.
Zpracujeme komerční interiéry na klíč.
Studio zdravého sezení.
Naší specializací je ergonomie sezení.
Jsme průkopníci systému SEDĚT - LEŽET - STÁT.
Pravděpodobně jako jediní na světě vyrábíme ergonomické doplňky k židlím.
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