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Wygodny
zagłówek
Optymalne podparcie karku i głowy producent 
zapewnia dzięki możliwości regulacji wysokości 
i  ką ta  nachy len ia  zag łówka .  Obszerna 
powierzchnia poduszki zagłówka może być 
wykonana z elastycznej siatki lub tkaniny 
materiałowej. Zagłówek został umiejscowiony 
przed linią oparcia by jeszcze lepiej wspierać kark.

Profilowane 
oparcie
Cechą charakterystyczną fotel i  Vel la jest 
aerodynamiczna bryła przypominająca kształtem 
rozpostarty żagiel statku. Dzięki anatomicznemu 
„wygięciu” dolnej części oparcia, plecy użytkownika 
są podparte w każdym wrażliwym odcinku. 
Wypełnieniem oparcia może być tkanina 
materiałowa lub elastyczna tkanina siatkowa.  

Podparcie
lędźwi
Najbardziej wrażliwy na siedzenie odcinek 
kręgosłupa chroni dodatkowe podparcie. Możemy 
dostosować jego położenie oraz siłę nacisku 
na lędźwia. Optymalne ustawienie podparcia 
lędźwiowego pozwala na wielogodzinną 
pracę siedzącą bez przykrych dolegliwości.
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Obszerne
siedzisko

Rozległa i płaska bryła siedziska została stworzona 
dla osób ciągle poszukujących optymalnej pozycji 
siedzącej. Zarówno w wersji siatkowej jak i 
tapicerowanej siedzisko jest zawsze wykonane z 
materiału tkaninowego. Spodnią część siedziska 
chroni tworzywowa maskownica. Wysokość 
siedziska względem podłoża jest płynnie regulowana 
dzięki zastosowaniu 4-stopniowego siłownika.

Baza
chromowana

Obrotowa podstawa pięcioramienna foteli jest 
wykonana z aluminium barwionego zawsze 
na kolor chrom. Kółka są przystosowane 
do powierzchni twardych I dywanowych.

Ergonomiczny
mechanizm

Dzięki zastosowaniu mechanizmu ST4 zyskujemy 
możl iwość dynamicznego s iedzenia przy 
synchronicznie odchylającym się siedzisku i 
oparciu. Możemy także wybrać jedną z 4 pozycji 
statycznych, w której unieruchomienie mechanizmu 
będzie dla nas najbardziej optymalne. Regulowana 
jest także siła nacisku na oparcie, która pozwala 
na dostosowanie reakcji fotela na naszą wagę.
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Karta Produktowa

DOSTĘPNE WERSJE PRODUKTU
VELLA  ST X351BF - obrotowy, oparcie i siedzisko tapicerowane, mechanizm ST4 
VELLA X351AF - obrotowy, oparcie i siedzisko tapicerowane, mechanizm ST4, z zagłówkiem
VELLA NET ST X351BMF – obrotowy, oparcie i siedzisko siatkowe, mechanizm ST4
VELLA NET X351AMF - obrotowy, oparcie i siedzisko siatkowe, mechanizm ST4, z zagłówkiem 

ZAGŁÓWEK
Opcjonalny, demontowany, regulowana wysokość i kąt nachylenia 
X351AF - wykonany z elastycznej tkaniny materiałowej wypełnionej formowaną pianką trudnopalną
X351AMF – wykonany z elastycznej siatki, zabezpieczonej ramą z tworzywa

OPARCIE
Profilowane, zabezpieczone ramową konstrukcją z tworzywa 
X351AF - wykonane z elastycznej tkaniny materiałowej, wypełnionej formowaną pianką trudnopalną
X351AMF – wykonane z elastycznej siatki

PODPARCIE LĘDŹWI
Profilowane, z regulacją wysokości i siły nacisku na plecy, wykonane z usztywnionego tworzywa

SIEDZISKO
Tapicerowane elastyczną tkaniną materiałową, wypełnione formowaną pianką trudnopalną, z regulacją kąta odchylenia, z regulacją wysokości, zabezpieczone od spodniej części maskownicą tworzywową,

PODŁOKIETNIKI
P3D - podłokietnik regulowany w 3 płaszczyznach: góra/dół, przód/tył, kąt obrotu nakładki w lewo/prawo. Nakładka z miękkiego tworzywa – poliuretanowa. Kolor stelaża podłokietnika - chrom

MECHANIZM
SYNCHRO ST4 - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia i siedziska, regulacja sprężystości odchylenia oparcia, możliwość zablokowania mechanizmu w 4 pozycjach

BAZA
Obrotowa, pięcioramienna, chromowana (aluminium polerowane) 
Amortyzator gazowy klasy 4, obudowa amortyzatora chrom 
Kółka do wyboru: miękkie lub twarde

WAGA
X351BF – 21 kg / X351AF – 22 kg / X351BMF – 21 kg / X351AMF – 22 kg
Nośność: 120-130 kg

GWARANCJA
Produkt użytkowany zgodnie z przeznaczeniem objęty 5 letnią gwarancją

PRZEZNACZENIE
Praca siedząca ciągła >8 godzin dziennie
Biura, gabinety, home office

TERMIN REALIZACJI
Produkt dostępny w ofercie ekspres (do 5 dni roboczych) i na zamówienie (do 35 dni roboczych)

CENA
Produkt o standardzie Premium. Cena zależna od wybranej konfiguracji
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Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oferowanych meblach. 

Prezentowane kolory mogą odbiegać od rzeczywistości.


