
 

 
 

Opis techniczny    
  

INTRATA O12HRUA TS25BL R20I FS 

Opis 

              
   

 

 

• Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz 
regulowanymi podłokietnikami. 

• Siedzisko UPH: 

     Szkielet wykonany jest z 7-warstwowej sklejki o grubości 10.5 mm, pokrytej 
dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości 25 mm i gęstości 35 
kg/m3 oraz drugiej o grubości 20 mm i gęstości 40 kg/m3. Przeszycia na 
siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki. 

• Oparcie UPH: 

     Szkielet wykonany jest z 6-warstwowej sklejki o grubości 9 mm, pokrytej 
pianka ciętą o grubości 35 mm i gęstości 35 kg/m3. Osłona oparcia 
wykonana jest z czarnego polipropylenu (PP). 

• Podłokietniki R20I: 

     Podłokietniki z regulacja wysokości wykonane z włókna szklanego , 
wzmocnione poliamidem (PA+GF) z czarnymi nakładkami poliuretanowymi 
(PU). Zakres regulacji podłokietników:  

     - wysokość 80 mm (góra/dół) 

     - szerokość 40 mm (regulacja na boki) 

     - głębokość nakładki 60 mm (przód/tył) 

• Podstawa TS25: 

     Pięcioramienna, czarna, poliamidowa, fi 710 mm 

• Kółka SH: 

     Kółka obciążeniowe do powierzchni miękkich SH jako standard, fi 50 mm. 

 

Wymiary 

           

 

 

     Podstawowe wymiary: 

• Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1010-1210 mm 

• Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 425-555 mm 

• Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 580-650 mm 

• Szerokość siedziska: 480 mm 

• Głębokość siedziska: 440 mm 

• Wysokość zagłówka: 180-240 mm 

 
 

Właściwości użytkowe 



 

 
 

     

 
                       
     

     Mechanizm synchroniczny FS – funkcje: 

• możliwość swobodnego kołysania się 

• oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem 

• kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 ° 

• możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach 

• regulacja wysokości oparcia (w zależności od zastosowanego łącznika) 

• regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby 

• Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy 
użytkownika po zwolnieniu blokady 

• płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego 

 

Certyfikaty 

     
 

 
  
                               

•   Certyfikat bezpieczeństwa: EN 1335 

•    Znak GS 

•    Raport oceny ergonomicznej 

•    Atest wytrzymałościowy 

Gwarancja 
     
 

 
  
                               

• 5  lata gwarancji na produkt 

 


