Le Triple Basic
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LeTriple Basic is een comfortabele en functionele trippelstoel.
Het frame biedt goede trippelmogelijkheden. Wat hierbij opvalt,
is het compacte frame waardoor u veel ruimte overhoudt om
bijvoorbeeld dicht bij het aanrecht te komen. Zo kunt u goed
werken.

zitverstelling
kantelhoek
3˚ voorover / 5˚ achterover

rugleuning instelbaar van
82˚ tot 107˚

2 breedtematen 45 en 50 cm

2 dieptematen 45 en 50 cm

armleggers opklapbaar

armleggers in breedte instelbaar

hoogte instelling rugleuning

G EZO ND Z I T T EN

De stoel is gebruiksvriendelijk en heeft verschillende verstellingen. Zo kunnen de zitting, rug en armleggers naar wens versteld
worden. Doordat de stoel op maat van de gebruiker ingesteld kan
worden kan een correcte werkhouding gecreëerd worden. Dit
zorgt voor een goede ondersteuning van het lichaam en is belangrijk voor een goede drukverdeling en een gezonde zit.

rem

belastbaar gewicht tot 130 kg

F U NC T I O NA L I T EI T

De elektrische zithoogteverstelling van 30 cm zorgt ervoor dat
ook in situaties waar uw werkhoogte anders is, u op een correcte
wijze kunt blijven zitten. Daarnaast kan de zithoogteverstelling
helpen bij het opstaan uit de stoel.

CO M FO RT

Doordat de stoel verschillende mogelijkheden en opties heeft,
ontstaat er voor de gebruiker een aangepaste comfortabele stoel.
Kortom deze comfortabele stoel zorgt ervoor dat u weer zelfstandig en aangenaam kan werken.
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de menselijke factor

BIJ ALLE PRODUCTEN DIE SOWECARE MAAKT, STAAT DE MENS CENTRAAL,
LEtriple basic IS BEDACHT EN ONTWIKKELD MET HET BEWEGINGSVERLOOP VAN
DE MENS ALS UITGANGSPUNT EN WORDT GEPRODUCEERD DOOR SOWECARE.

elektrische verstelling
hoog-laag
van 43 tot 73 cm

