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Opis techniczny 

Opis 

  

 

 

• Ergonomiczny , komfortowy fotel biurowy z mechanizmem 

Synchro  z siatkowym oparciem , zagłówkiem oraz 

regulowanymi podłokietnikami.  
• Siedzisko: szkielet z tworzywa , pianka cięta o gęstości ok. 

45kg/m3 pokryta tkaniną w dwóch kolorach.  

• Oparcie:  o stałej wysokości, tapicerowane wyjątkową 

siatką MESH BIONIC o wysokiej odporności na ścieralność 
(ok.100 tyś cykli Martindalea). Oparcie fotela PPOFIT 

wyposażone jest w profil lędźwiowy o regulowanej 7 

stopniowej wysokości. Kręgosłup użytkownika ma stałe 
wsparcie na całej długości, niezależnie od kąta wychylenia. 

• Dostępne są dwie wersje kolorystyczne ramy : grafitowa i 
biała oraz dwie wersje siatki : szara i czarna  

• Polerowana aluminiowa podstawa jezdna wyposażona jest 
standardowo w kółka miękkie (fi 11, 60 mm). 

• Zagłówek 5D pokryty jest tkaniną,  jego funkcje :  
 regulacja wysokości podpórki pod głowę, 
 regulacja wysokości całej konstrukcji zagłówka 

(niezależna od regulacji samej podpórki), 
 regulacja pochylenia całej konstrukcji zagłówka 

(niezależna od regulacji kąta położenia samej podpórki) 
 regulacja kąta nachylenia podpórki pod głowę, 
 Dynamiczna autoregulacja kształtu: podpórka pracuje 

razem z Twoją głową, jest elastyczna odpowiada na jej 
ruchy, zapewniając możliwie najlepsze podparcie, 

• Podłokietniki 3D regulowany w zakresie: wysokości 80mm; 

nakładka podłokietnika  przesuwana przód-tył  oraz kąta 
położenia nakładki w zakresie +/- 15 stopni . 

Wymiary 

 

• Całkowita wysokość: 1070-1275 mm 

• Wysokość siedziska: 445-530 mm 

• Szerokość siedziska: 490 mm 

• Głębokość siedziska: 400-425 mm 

• Regulacja wysokości podłokietników: 170-250 mm 

• Średnica podstawy  700 mm 

 

Właściwości 
  

 

Mechanizm ruchowy Synchro , regulacja za pomocą joystica 

• Oparcie odchylające się z siedziskiem synchronicznie (ruch 

oparcia jest szybszy i dalszy) dając jednocześnie możliwość 
blokady w 4 płaszczyznach,  

• Kąt pochylenia oparcia  104 - 131 stopni 

• Kat pochylenia siedziska  0 – 8 stopni 

• Regulacja siły oporu oparcia  za pomocą pokrętła  
• Regulacja wysokość siedziska za pomocą podnośnika 

pneumatycznego (zakres 85 mm). 
• Regulacja głębokości siedziska  
• Regulacja napięcia siedziska  
• Regulacja wysokości podparcia lędźwi w 7 pozycjach 
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Atesty 

 

• Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania 
zgodnie z:  

PN-EN1335-1:2004;  

PN-EN1335-2:2009;  

PN-EN1335-3:2009; 

 

Gwarancja 

 

• Fotel objęty jest 5 letnim programem gwarancyjnym 

Dostępne warianty 

 

POFIT BT black , POFIT BT grey , POFIT WT black , POFIT WT grey  

  


