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SWOPPER

SWOPPER

SWOPPER

SWOPPER

STANDARD

CLASSIC

SWOPPER

AIR

SWOPPER

PLATZHIRSCH

CARE

כיסוי מושב  Softexשחור
דמוי עור ,קל לניקוי ,בד מעורב
מכותנה וסינטטי.
אידאלי לסביבת עבודה עם
תנאים קיצוניים הנוגעים
ללכלוך ,לחות ובלאי.

כיסוי מושב מיקרופייבר דמוי
זמש ,ממותג באיכות הגבוהה
ביותר .אטרקטיבי ,קל לניקוי,
נושם ,עמיד לאורך זמן וחסין
לשריטות.

כיסוי מושב ייחודי .ריפוד הייטקי
בעל הגנה אקטיבית מפגעי מזג
האוויר לנוחות ישיבה רכה כנוצה.
חמש שכבות פונקציונליות
המספקות אוורור ,שחרור לחץ
וויסות חום.

כיסוי מושב טרנדי מצמר עליו
רקום אייל בצבע לבן.

בד הייטקי לשימוש בסקטור
הקוסמטיקה והרפואה.
מחוטא בהיגיינה מירבית להגנה:
אנטי בקטריילי ,אנטי פטרייתי,
אנטי מיקרוביאלי .עמיד למים,
חסין אש) .קל לניקוי -פשוט לנגב עם

LEATHER

PREMIUM

כיסוי עור יוקרתי מובחר ,באיכות
גבוהה ,בעל מראה אופנתי ,קל
לניקוי ,אנטיסטטי  100%עור.

מים חמים ,אין צורך בחיטוי(.

צבעי מושב

CLASSIC

AIR

SWOPPER

PLATZHIRSCH

SWOPPER

שחור

אפור מעושן

אדום פרארי

חרס

אפור אבן

כסוף

חול

פיסטוק

כחול רויאל

סגול

אדום רובי

ירוק ליים

בסיס כיסא
פחם אבן

טבעת כיסא עם גלגלים
טיטניום

אחיזה נוספת

SWOPPER

אפור גרניט

רוזה אלפיני

כחול ג׳נטלמן

טבעת כיסא ללא גלגלים
גלגלים אוניברסליים עבור כל סוגי
הרצפה .גלגלים עבור שטיחים עבותים
ומשטחי רצפה מחוספסים דורשים
גלגלים מיוחדים )בהזמנה מיוחדת(.
שטח קוטר טבעת הרגל  58ס"מ .הקימור
מוכנס לנקודה מרכזית בצורה טבעית
ויוצר הפרדה עם השטיח .האחיזה
הנוספת כוללת מעצור למשטחים קשים.

פחם אבן

טיטניום

מגלשי מתכת

מגלשי מתכת לשימוש במשטחים רכים
כגון שטיחים ולבד ומגלשי לבד לשימוש
במשטחים קשים כגון אבן ,מרצפות
ופרקט.
שטח קוטר טבעת הרגל  55ס"מ.

מידע טכני

אפשרויות למימדי קפיץ

קפיץ קטן

קפיץ בינוני

משקל גוף

 40ק״ג  80 -ק״ג

 60ק״ג  120 -ק״ג

גובה הקפיץ ,ללא העמסה

 47ס״מ  61 -ס״מ

 52ס״מ  65 -ס״מ

משקל הכיסא

 11ק״ג

גובה הכיסא | קפיץ בינוני

ללא העמסה 52 :ס"מ –  65ס"מ

עם העמסה 45 :ס"מ –  60ס"מ

גובה הכיסא | קפיץ קטן

ללא העמסה 47 :ס"מ –  61ס"מ

עם העמסה 42 :ס"מ –  56ס"מ

שטח קוטר טבעת הרגל

עם גלגלים 58 :ס"מ

עם מגלשיים 55 :ס"מ

קוטר המושב

 40ס"מ

גודל החבילה

 780מ״מ  580 xמ״מ  250 xמ״מ

משקל החבילה

עם גלגלים 14.5 :ק"ג

מידע לטיפול בכיסוי המושב

כיסוי בד -קל לניקוי .יש להשתמש בצמר גפן נקי ומים
צלולים .במידת הצורך ניתן להשתמש בכמות מעטה
שלסבון ללא  ,PHולשטוף לאחר מכן עם מים צלולים.
ניקוי כתמים :יש לנקות במידיות.

 3שנות אחריות

האחריות חלה על חומרים ופגמים בייצור על כל החלקים
המקוריים ,למעט בלאי סביר של הבד ושימוש לא נאות.

ללא גלגלים 14 :ק"ג

אזהרה :אין להשתמש בבנזין ,באצטון
וכד' ,חומרים אלו יכולים להמיס את
חומר האריג אם חודרים אליו.

