Popis křesla a návod na použití

Kancelářské křeslo BZJ 487 díky své konstrukci podporuje aktivní sezení a je vhodné pro
dlouhodobé používání.
Správným nastavením a používáním židle přispívá uživatel ke zdravému a dlouhodobě
udržitelnému způsobu sezení a držení těla.
Sedák i opěradlo jsou konstrukčně vyřešeny tak, aby co nejvíce kopírovaly postavu
uživatele a poskytly mu správnou polohu při sezení. Sedák je rozdělen na dvě oblasti,
které jsou vyrobeny ze speciálních pěn. Přední oblast je měkčená a zabraňuje sedu na
okraji sedáku, zadní je naopak vyrobena z kvalitní tvrdé latexové pěny, která zaručuje
pohodlné sezení a dlouholetou garanci tvrdosti sedáku. V přední části je sedák zaoblen a
tímto podporuje plynulý krevní oběh.
Opěradlo se skládá z několika kontinuálně na sebe navazujících částí. Spodní část
opěradla je opatřena ergonomickou bederní opěrkou, stavitelnou výškově i hloubkově.

Nastavením bederní opěrky si uživatel přizpůsobí ergonomii opěradla dle svých potřeb
a postavy. Prostřední část opěradla je vyrobena z měkčené viskózní pěny, která uživateli
umožní komfortní a neustálý kontakt těla s opěradlem. Boční části opěradla jsou
vyrobeny z tvrdé pěny, která se tělu přizpůsobí při opření. Opěradlo je vysoké,
ergonomicky tvarované a může být doplněno výškově i úhlově nastavitelnou opěrkou
hlavy. Ta je ergonomicky zaoblena a zaručuje pohodlný kontakt s hlavou uživatele.
Opěradlo je výškově nastavitelné systémem clik. Tahem opěradla vzhůru se nastaví jeho
požadované poloha. V poloze max. se opěradlo samovolně sesune do základní min.
polohy.
Měkčené loketní opěrky (područky) jsou nastavitelné výškově, horizontálně i vertikálně.
Pro zdravé sezení je potřeba tyto područky správně nastavit. Výška područek se
nastavuje tlačítkem na boční straně. Podloketníky lze nastavit tahem do úhlu anebo do
stran.
Hliníkový kříž o průměru 750 mm je velmi stabilní, opatřen zátěžovými kolečky, která
jsou vhodná pro použití na jakýkoli druh povrchu.
Zdravé sezení a správnou polohu sedu podporuje také mechanismus ASY-dynamic. Je to
víceúčelový mechanismus, který umožňuje nezávislé nastavení sedáku vůči opěradlu. Ze
základní horizontální polohy je možné nastavit sklon a záklon sedáku dle potřeby
pomocí pravé přední páky. Pravou zadní pákou pod sedákem se nastavuje sklon
opěradla. Tato páka je navíc opatřena kličkou, pomocí které lze nastavit napětí pružiny
v mechanismu a tím i sílu protitlaku opěradla. Posuvem sedáku je možné nastavit
hloubku sedu. Levou pákou pod sedákem se nastavuje výška sedu neboli zdvih pístu.
Křeslo je vybaveno zátěžovým pístem s nosností až 200 kg, kterým lze nastavit výšku
sedu dle požadavku uživatele.

Parametry produktu
Velikost opěradla: 90-107 cm
Hloubka sedáku: 46-53 cm
Šířka sedáku: 46-53 cm
Šířka židle: 65 cm
Zdvih sedáku: 44 – 56 cm – lze upravit dle požadavku
Celkový výška: 130 – 145 cm
Nosnost: 200 kg

