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تاريخچه تاسيس شرکت نيلپر
شروع فعاليت نيلپر با ورود رايانه به صورت گسترده و به تبع، تجهيزات آن از جمله صندلي ويژه رايانه در سال 1371 آغاز شد. بازار 
درحال گسترش رايانه، توانايي هاي فني از جمله قالب سازي و شم اقتصادي، بنيانگذار نيلپر را برآن داشت تا به سمت توليد اين نوع 
صندلي گام بردارد. فعاليت توليدي نيلپر با ســاخت و مونتاژ قطعات صندلي در زيرزمين يك نمايشــگاه با مساحت حدود 120 متر 
مربع، در خيابان فلســطين شــکل گرفت. اين فرآيند- يعني از زماني كه صندلي نمونه خريداري شــد تا آغاز توليد 2 سال )1373-

1371( به طول انجاميد. در سال 1373 شركت نيلپر )نيلپر به معناي نيلوفر است( به صورت رسمي به ثبت رسيد.
بعد از مدتي، به علت رونق فعاليت و نيز محدود بودن فضا، كارگاه به مکانی با مساحت 250 متر در سه راه آذري منتقل شد. پس از 
حدود يك سال توليد در كارگاه آذري، زميني به مساحت 1200 متر در چهاردانگه خريداري شد و كار ادامه يافت. اقبال فراوان بازار 
به محصوالت نيلپر و نياز به باال بردن ظرفيت، نشــان دهندة درك و پيش بيني درست مديريت در سال 1371 از نياز آيندة بازاربود. 
تا سال1380 فعاليت نيلپر بيشتر به صورت سنتي انجام مي شد. باال بودن ظرفيت توليد و مسائل پيش آمده در آن زمان، اين امر را 
مبرهن ساخت كه به منظور حفظ و ارتقای جايگاه نيلپر، نياز به مديريت علمي و مدرن در مجموعه ضروري است. با توجه به رويکرد 
هميشــگي نيلپر كه ارتقای ســطح كيفي و كمي محصوالت و نظام فعاليت هاي خود بود، جستجوهاي فراواني جهت يافتن مشاوری 
كارآمد انجام شد و سرانجام شركت مديران 21 كه سابقه اي برجسته در زمينه مديريت علمي داشتند، انتخاب و وارد كادر مديريتي 

مجموعه شدند. 
به منظور توســعه فعاليت ها و حركت به ســمت توليد صنعتي، ســازماندهي جديدي در نيلپر صورت گرفت. اين سازماندهي، تحقق 
ديدگاه توســعه اي كه مد نظر مجموعه بود را امکان پذير مي كرد. براي اين منظور، واحدهاي جديدي از جمله طراحي و مهندســي 
صنايع، شــکل گرفتند. در ســال 1381 عمدة تمركز شركت نيلپر بر روي اصالح و توســعه سيستم ها بود. از سال 1381 به بعد، به 
تدريج اين شــركت، آموزش هاي وسيعی را در موضوعات مختلف، آغاز كرد. با پشت سر گذاشتن اين آموزش ها، از سال 1382، نيلپر 
به دانش مديريت استراتژيك احاطه يافت و واحدهاي شركت، استراتژي های مشخص و مدونی را به كار بردند. به تدريج در آن سال، 
محل توليد با كمك و هم فکري مشاورين، تغيير يافت و كارخانة وسيع و مجهزي در شهرك بهارستان، تأسيس گرديد. به اين ترتيب، 
از يك مکان حدوداً دوهزار متري، به كارخانه اي با وســعت 36 هزار متر با حدود پنج هزار متر ســوله، نقل مکان انجام شد. در كليه 

امور مرتبط  به اين انتقال، اعم از مکان يابي و تأسيس كارخانه، اصول علمي مورد تأكيد مشاوران در نظر گرفته شد.

با وجود اين پيشــرفت ها و افزايش در توليد و فروش، شــركت با معضلي جدي روبرو شد: وجود مشکالت كيفي و تحويل قطعات از 
طرف تأمين كنندگان كه علي رغم پيگيري ها، آموزش ها و ارائه تسهيالت متنوع، تأمين كنندگان موفق به تحويل به موقع و با كيفيت 
قطعات مورد انتظار نيلپر نمی شــدند. با توجه به تأكيدات فراوان از جانب مشــاوران به شــركت و توصيه در زمينه تسلط بر زنجيره 
تأمين كنندگان، با تالش فراوان كارخانة بزرگ، مجهز و مدرن به مســاحت 40000 متر مربع در شــهرك پرند، طراحي و ساخته شد 
و تمام امکانات مورد نياز، در آن پيش بيني گرديد. در ســال 1387، كارخانه نيلپر از شــهرك بهارستان كرج به شهرك صنعتي پرند 

منتقل شد.
شــركت نيلپر هم اكنون تنها شــركت توليدكنندة صندلي در ايران است كه درصد بسيار زيادی از قطعات اوليه را در داخل مجموعه 
شركت توليد مي كند. هدف اصلي اين سرمايه گذاري گسترده، افزايش كيفيت محصول، ارتقای توانايي طراحي و كاهش قيمت تمام 
شده با رويکرد جلب رضايت بيشتر مشتريان است. تفاوت هاي اصلي شركت نيلپر و ساير رقبا را مي توان در قالب موارد زير بيان نمود:

.رويکــرد نيلپر جهــت تأمين نياز بازار توليد به صورت صنعتي و با بهره گيري از تجهيزات مدرن اســت و در تمامي اركان 
سازمان رويکرد توليد صنعتي مورد نظر قرار گرفته است.

.جلب رضايت مشتريان، افزايش ميزان رضايت مندي آن ها با افزايش كيفيت محصول و ارائه خدمات پس از فروش مطلوب 
به كليه مصرف كنندگان، همواره يکي از آرمان هاي شركت نيلپر بوده است.

.افزايش كيفيت و راحتي محصوالت فعلي با بهره گيري از نظرات ارزشــمند مشــتريان و مشــاورين زبده به عنوان يکي از 
فعاليت هاي اصلي واحد طراحي نيلپر در نظر گرفته شده است.

.برقراري سيستم جامع طراحي محصول با رويکردي دانش محور و در نظر گرفتن كليه الزامات مورد نياز كاربران، به برتري 
چشمگير كيفيت كاربري محصوالت نيلپر منجر شده است.

.گسترش بازار محصوالت از صندلي اداري به بازارهاي آموزشي، خانگي، رستوراني و ارائه محصوالت در بازار مبل خانگي از 
ديگر امتيازات اين شركت است.

.و در نهايت استقرار سيستم جامع مديريت استراتژيك و پاي بندي به اجراي كامل آن در جهت استمرار نظام جامع مديريت 
در كليه اركان سازمان، اين شركت را ممتاز و متمايز می كند.
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كارخانه جديد نيلپر در ســال 1387 در زمينی به مســاحت40000 متر مربع در شهرك صنعتی پرند به بهره برداری رسيد. 
اين كارخانه با داشــتن ســه خط مونتاژ مجزا و بهره گيری از ماشــين آالت مدرن در راستای تحقق توليد با كيفيت 

گام بر می دارد. تعداد پرســنل شــاغل در رده های مختلف در كارخانه نيلپر نزديك به 450 نفر می باشد. از 
جمله استراتژی های اصلی اين واحد، فرآيند دروني سازي بخش هاي مختلف توليد از قبيل: تزريق 

پالســتيك، قطعه زني، جوشکاري، تزريق ابر، فوم و در آينده نزديك، آبکاري و رنگ خواهد 
بود. داشتن سيســتم برنامه جامع منابع سازماني شامل 32 نرم افزار در حوزه هاي 

مختلف مانند سيســتم هاي مالي– برنامه ريزي –فني مهندسي– اداري و 
... از جمله امتيازات اين كارخانه اســت. واحد توليد نيلپر در سال 

 ISO9001:1387 موفق به اخذ گواهينامه مديريت كيفيت
2008 ازشركت IMQ شد.
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چرا صندلی ويژه برای کودک و نوجوان؟
در جوامــع امــروزی توجــه بــه كــودكان از شــاخصه های توســعه قلمــداد شــده و فرزنــد محــوری از اصول تربيتــی خانواده ها به شــمار مــی رود. 
اســتفاده از وســايل ارتبــاط جمعــی مثــل تلويزيــون، ماهــواره و اينترنــت در خانه هــا باعــث شــده تــا مــرز بيــن كودكی و بزرگســالی برداشــته 

شــده و كــودك امــروز عاقل تــر از گذشــته، و دارای مطالبــات جديدتــری متناســب بــا نيازهايــش باشــد. تغيير ســبك زندگی و
فراگيــر شــدن اســتفاده از وســايل تکنولوژيــك در كنــار توجــه روز افــزون بــه كــودكان، ســبب شــده تمــام عناصــر مرتبــط بــا آن هــا دارای 
اهميــت باشــد. بــا معطــوف شــدن توجــه خانواده هــا بــه كــودكان و نوجوانــان و رشــد تــك فرزنــدی، اهميــِت داشــتن اتــاق جداگانــه بيشــتر 
شــده و فرزنــدان دارای وســايلی مثــل لــپ تاپ،كامپيوتــر روميــزی، تبلــت و موبايــل شــخصی هســتند. در واقــع كــودك امــروز متفــاوت از 
كــودك ديــروز اســت و بهتــر اســت فضــای اطــراف كــودكان نيــز بــه حــد كافــی جــذاب و همســان بــا خواســته هايشــان باشــد تــا آنهــا را 
بــرای انجــام بهتــر تکاليــف مدرســه، مطالعــه و يــا بازی هــای ســالم، آمــاده ســازد. شــركت نيلپــر پــس از توســعه موفــق محصــوالت خــود 
در گروه هــای خانگــی، رســتورانی، صندلی هــای كار و ... به عنــوان يــك مجموعــه پيشــرو و بــا توجــه به تــوان توليــدی، بــرای پوشــش دادن 
بخشــی از نيــاز بــازار، بــر آن شــد تــا بــا ورود بــه ايــن حــوزه، طراحــی و ارائــه صندلی چــرخ دار و مبلمــان كــودك و نوجــوان را عملياتــی كند.

رنــج ســنی متناســب بــا محصــوالت در ســبد كــودك و نوجــوان نيلپــر تقريبــا بيــن 5 تــا 14 ســال اســت. دليــل انتخاب ايــن رنج ســنی اين 
اســت كــه كــودك وارد مرحلــه آمــوزش پيــش دبســتان، آمادگــی و مدرســه می شــود و نيــاز بــه ميــز تحريــر و به طبــع آن، صندلی احســاس 
مــی شــود. ميزهــای تحريــر عمومــا تابــع ســن خاصــی نيســتند و بــا ابعــاد اســتاندارد )ارتفــاع 70 ســانتی متری( از دوره اول نوجوانــی )از 7 
ســال( تــا دانشــگاه كاربــرد دارنــد. ولــی بــا توجــه بــه تغييــر ابعــاد انــدام بــرای ســنين كــودك و نوجــوان صندلــی مناســبی وجــود نــدارد تــا 
بــا ميزهــای موجــود در بــازار ســت شــود. طراحــی صندلی هــا بــه گونــه ای انجــام پذيرفــت كــه بتوانــد بــا رشــد كــودك و نوجــوان هماهنــگ 
شــده و بــرای چنديــن ســال قابــل اســتفاده باشــد. از ايــن صندلی هــا می تــوان بــرای اســتفاده پشــت ميــز تحريــر و نوشــتن تکاليــف و درس 
خوانــدن، كار بــا كامپيوتــر و لــپ تــاپ اســتفاده كــرد. در حــوزه فعاليــت نيلپــر اهميــت بــه ســالمت جســمانی كــودك گامی مهــم در جهت 
توجــه بــه كــودك امــروز تلقــی مــی گــردد و از آن جــا كــه تنــوع رفتــاری و عملکــردی كــودكان نســبت بــه نســل های قبــل بســيار كمتــر 
شــده اســت و بــه جــای پرداختــن بــه فعاليت هــای متنــوع ورزشــی يــا انجــام بازی هــای پر جنــب و جــوش، تمايــل دارند ســاعات طوالنــی از 
وقــت خــود را در خانــه و مقابــل كامپيوتــر، تبلــت، موبايــل و تلويزيــون ســپری كننــد، ايــن كم تحركــی و نشســتن های طوالنی مــدت باعث 
ضعــف عضــالت شــده و در صــورت عــدم اســتفاده از صندلی هــای ارگونوميــك، باعــث ايجــاد انحــراف در ســتون فقــرات و ايجــاد مشــکل در 

آينــده خواهــد شــد. بــا مشــاهده بــازار می تــوان گفــت محصــول مناســبی جهــت ايــن گــروه از كاربــران وجــود نداشــته و مشــتری ها جهــت 
رفــع نيــاز خــود صندلی هــای اداری بــا ابعــاد كوچکتــر بــازار را جهــت گــروه كــودك و نوجــوان خريــداری می كرده انــد.

رويکــرد طراحــی محصــول در واحــد طراحــی شــركت نيلپــر رويکــرد طراحــی ارگونوميــك جهــت شــکل دهی صحيــح بــدن كــودك و 
نوجوانــان بــوده و در طراحــی صندلــی حــذف و رفــع عــادات اشــتباه نشســتن لحــاظ گرديــده اســت. بــا بررســی و مطالعه رفتــار كــودكان در 

اســتفاده از صندلــی، عمــده عــادات اشــتباه كــودكان و نوجوانــان شــامل مــوارد زيــر اســت:
● نشستن در قسمت جلويی نشيمن به علت زياد بودن عمق نشيمن و در نتيجه فاصله افتادن بين كمر و تکيه گاه پشتی.

● ايستادن و يا قوز كردن به علت ارتفاع نامناسب صندلی و عدم هماهنگی ارتفاع صندلی با ميز.
● جمــع كــردن پــا بــر روی صندلــی يــا آويــزان بــودن آن بــه علــت نبــودن مــکان مناســب بــرای قرارگيــری پــا بــرای اصــالح اين عــادات 
اشــتباه، نيلپــر بــر آن شــد تــا بــا طراحــی و توليــد محصــوالت متناســب بــا ابعــاد بــدن كــودكان و نوجوانــان، بــا داشــتن قابليــت تنظيــم 

ارتفــاع، تنظيــم عمــق نشــيمن و تنظيــم برامدگــی گــودی كمــر گامــی در جهــت بهبــود وضعيت جســمانی نســل جديد بــردارد.
در انتخــاب صندلــی و يــا ســاير مــوارد مربــوط بــه كــودك و نوجــوان، تصميــم گيــری بصــورت مشــاركتی انجــام مــی شــود، ولــی می تــوان گفــت 
در نســل جديــد تاثيرگــذاری كــودك و نوجــوان كمــی بيشــتر اســت، لــذا توجــه به مــواردی كــه كــودك و نوجوان برايشــان اهميــت دارد ضــروری 
بنظــر می رســد. صندلــی كــودك و نوجــوان پســرانه و دخترانــه هــر كــدام ســبك و طــرح و رنــگ و روكــش خــاص خــود و متناســب بــا ســت اتاق 
و متفــاوت از يکديگــر را دارنــد. رنــگ روكــش و بدنــه صندلــی بــه ميــزان زيــادی مــی توانــد يــك صندلــی را دخترانــه و يــا پســرانه نمايــش دهــد. 
مهم تريــن شــاخصی كــه بــرای صندلــی كــودك و نوجــوان مطــرح می شــود رنــگ روكــش و ظاهــر فانتزی صندلــی اســت. بنابراين شــركت نيلپر 
بــا ارائــه روكش هــای متناســب بــا ســليقه كــودك و نوجــوان و اســتفاده از كاراكترهای محبوب ســعی در جلب رضايت مشــتريان برداشــته اســت و 
طراحــی بــه گونــه ای صــورت پذيرفــت كه احســاس لــذت، رضايــت و خوشــايندی از ديدن و لمــس اجزا، قطعــات و بافت بــه كار رفتــه در محصول، 

در مشــتری ايجاد شــود.
شركت نيلپر با توجه به نياز صندلی ويژه كودك و نوجوان در كشور اقدام به طراحی و تکميل سبدی كامل از اين محصوالت نمود.
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FD343

مبــل بيــن بــگ، بســيار ســبك و راحــت بــا قابليــت نظافــت آســان و جابجايــی توســط كــودك، قابــل اســتفاده در اتــاق كــودك، فضــای 
نشــيمن، مهدهــا و آتليه هــای عکاســی، مناســب ســنين 2/5 تــا 7 ســال.

مشخصات فنی
. ساختار درونی اين مبل از گرانول های استايروفوم تشکيل شده است 

. نسبت به حجم آن بسيار سبك می باشد  )حدود 2 كيلو(
. دارای روزنه های خروج هوا برای تطبيق پذيری بيشتر با فرم بدن
. روكش پارچه پلی استر ضد آب و لك و ضد خش با دوام طوالنی

. مبــل بيــن بــگ يــك دهــم وزن كــودك اســت و بــا وزن كــم آن در محيط هــای مختلــف منــزل قابــل حمــل اســت  )كــودك تــا 9 ســاله 
ــا وزن 18-24 كيلوگرم(  ب

. پارچه با 6 رنگ روبرو عرضه می شود.

FD343

FD343 FD343

FD343 FD343
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FD434KFD434K

FD434P

ــدون  ــن مبــل ايمــن، ب ــی و روكــش چــرم مصنوعــی؛ امــکان نظافــت آســان را فراهــم می ســازد. اي ــا ســاختار چوب مبــل كــودك ب
محل هــای تيــز بــرای كــودكان اســت. مناســب ســنين 2/5 تــا 7 ســال و قابــل اســتفاده در منــازل، اتــاق كــودكان، مهدهــا و آتليه هــای 
عکاســی كــودك می باشــد. ايــن مبــل بــدون دســته بــرای آزادی بيشــتر كــودك حيــن اســتفاده و فراهــم كــردن قابليــت چيدمــان 

رديفــی در مهدهــای كــودك طراحــی شــده اســت.

مشخصات فنی
. ساختار مبل از جنس چوب نراد روسی 

. پشتی و نشيمن ساخته شده از فوم سرد پلی اورتان 
. ابعاد آن متناسب با بدن كودكان است و توصيه می شود كه بزرگساالن از آن استفاده نکنند .
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SN518BM

SN518

صندلی های سری 18 مناسب كودكان و نوجوانان در مدل های متنوع دخترانه و پسرانه عرضه می گردد.

مشخصات فنی
. مناسب برای گروه سنی كودك و نوجوان 

. بدنه پالستيکی تقويت شده مستحکم و مقاوم در برابر ضربه 
. قابليت ارائه با پايه فلزی با كاور پالستيکی مطابق با رنگ بدنه صندلی 

. دارای باالبــر مخصــوص وزن كــودك و نوجــوان بــا فشــار گاز كــم بــا كــورس 12 ســانتی متر در مــدل بــا پايــه پالســتيکی و بــا كــورس 
10 ســانتی متر در مــدل بــا پايــه فلــزی

SN518BN SN518S

SN518K SN518C
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SN505C

SN505K SN505B

SN505

صندلی هــای كــودك و نوجــوان ســری 05 بــا فــرم منحنــی، قابــل اســتفاده پشــت ميــز كامپيوتــر و ميــز تحريــر و بــا قابليــت تنظيــم 
ارتفــاع، دارای كوســن متناســب بــا روكــش صندلــی جهــت راحتــی بيشــتر و تطبيــق بيشــتر صندلــی بــا بــدن كــودكان در هنــگام 

ــردد.  ــه و پســرانه عرضــه می گ ــای دختران نشســتن در مدل ه

مشخصات فنی
. هر كدام از طرح ها با كوسن متناسب با طرح روكش صندلی آن عرضه می شود.

. استفاده از كوسن برای جبران عمق نشيمن زياد آن و متناسب شدن آن برای بدن كودكان است.  
. استفاده از باالبر مخصوص كودك و نوجوان با فشار گاز كم با كورس 10 سانتی متر

SN505 iSN505 i
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SN415

SN515B

SN415K

صندلی هــای كــودك و نوجــوان ســری 15 تمــام روكــش و نيمــه روكــش شــده، قابــل اســتفاده پشــت ميــز كامپيوتــر و ميــز تحريــر بــا 
قابليــت تنظيــم ارتفــاع و دارای پشــتی متحــرك و راحــت، قابلــی عرضــه در مدل هــای متنــوع دخترانــه و پســرانه 

مشخصات فنی
.مناسب برای گروه سنی نوجوان 

. قابليت عقب رفتن پشتی تا زاويه 15 درجه نسبت به حالت عمودی  
. باالبر مخصوص وزن نوجوانان با كورس 8 سانتی متر

. پايه فلزی آبکاری كروم شده با مقاومت باال در برابر خط و خش
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SN104K

صندلــی مــدل كيتــی، كاراكتــر محبــوب بيــن دختــران، مناســب ِســت های دخترانــه و اســتفاده پشــت ميــز كامپيوتــر و ميــز تحريــر 
بــا قابليــت تنظيــم ارتفــاع نشــيمن و تنظيــم زاويــه پشــتی 

مشخصات فنی
.مناسب برای گروه سنی نوجوان 

.جك باالبر مخصوص نوجوان با كورس12 سانتی متر
.دارای مکانيزم ال پشتی برای عقب رفتن آسان پشتی صندلی 

.دارای قابليت تنظيم ارتفاع پشتی بواسطه پيچ برای تنظيم متناسب با بدن كودك و نوجوان
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4243

مشخصات فنی
.طراحی ارگونوميك صندلی مناسب برای كودك و نوجوان

.قابليت تنظيم ارتفاع نشيمن و پشتی متناسب با قد كودك و رشد او 
.قابليت تنظيم عمق نشيمن جهت تطبيق با بدن كودك حين رشد در سنين مختلف

.قابليــت چرخــش و قفــل نشــيمن صندلــی بــرای ايجــاد قابليــت چرخــش بــرای كودكانــی كــه وزن آن هــا بــرای چرخانــدن صندلــی 
بــا چــرخ آن كــم اســت. 

.نشيمن با شيب 2 درجه برای قرارگيری صحيح تر ستون فقرات در حين نشستن 
.پشتی  با قابليت تنظيم ارتفاع و به صورت دو تکه با قابليت حركت آزاد بواسطه فنرهای الستيکی در خط دوم نيافتد!

.پايه پنج پر پالستيکی برای سبکی و لطافت در حين استفاده در منزل
.دارای دسته در پشت برای جابجايی آسان صندلی 

.روكش پارچه ای نرم و لطيف

22
S e r i e s

SN422 SN422
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SN336

مشخصات فنی
.قابليت تنظيم ارتفاع نشيمن به واسطه باالبر مخصوص كودك با فشار گاز كم 

.قابليت تنظيم عمق نشيمن متناسب با سنين مختلف
.قابليت تنظيم ارتفاع پشتی 

.قابليت حركت پشتی به ميزان كم و حركت آزاد پشتی منطبق با كمر كودك و نوجوان
.پايه پنج پر ستاره ای شکل متناسب با اتاق كودكان و نوجوانان

.روكش نرم و لطيف پارچه ای 
.دسته پالستيکی ثابت هم رنگ با پايه 

.ارائه در 4 رنگ و تركيب گوناگون مطابق تصاوير
.قابليت قفل شدن چرخ های صندلی به هنگام نشستن روی آن به صورت خودكار

SN336 SN336

SN336
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SN241 SN241

مشخصات فنی
.قابليت تنظيم ارتفاع نشيمن به واسطه باالبر مخصوص كودك با فشار گاز كم 

.قابليت تنظيم عمق نشيمن متناسب با سنين مختلف
.قابليت تنظيم ارتفاع پشتی

.قابل ارائه با كليه چرم های ساده كاليته چرم صندلی نيلپر 
.قابل ارائه با كليه روكش های كاليته كودك

.دارای مکانيزم سينکرون برای راحتی بيشتر در هنگام تکيه دادن
.قابليت قفل زاويه پشتی صندلی در 4 حالت مختلف  

.پشتی و نشيمن متناسب با فرم بدن كودكان و نوجوانان

SN241

SN241 i SN241 i



5455

dimensions



5657

22

36

W D
H

05

18

43

W D

W D

H
H

15

04

W D

H

Height (H)

104 cm

Width (W)

63.5 cm

Model

SN336

Weight

13.5 kg

Depth (D) 

63.5 cm

Height (H)

108 cm

Width (W)

75 cm

Model

SN422

Weight

13.5 kg

Depth (D) 

69 cm

Height (H)

77-93 cm

Width (W)

61 cm

Model

SN104

Weight

13 kg

Depth (D) 

62 cm

Height (H)

70-79 cm

Width (W)

67 cm

Model

SN415

Weight

10.5 kg

Depth (D) 

67 cm

Height (H)

70-79 cm

Width (W)

67 cm

Model

SN515

Weight

10.5 kg

Depth (D) 

67 cm

W

H
H

W D

D

Height (H)

57 cm

Width (W)

47 cm

Model

FD343

Weight

2.5 kg

Depth (D) 

42 cm

Height (H)

42-50.5 cm

Width (W)

64 cm

Model

SN518BM

Weight

9 kg

Depth (D) 

64 cm

Height (H)

71-81 cm

Width (W)

61 cm

Model

SN518

Weight

8.5 kg

Depth (D) 

62 cm

Height (H)

71-80 cm

Width (W)

70 cm

Model

SN505

Weight

15 kg

Depth (D) 

70 cm

Height (H)

64 cm

Width (W)

52 cm

Model

FD434P

Weight

2.5 kg

Depth (D) 

49 cm 34
FD434K 52 cm 64 cm 49 cm 2.5 kg

W

W

W

H
H

H
H

W D

D

D

D
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41Height (H)

57 cm

Width (W)

47 cm

Model

SN241

Weight

2.5 kg

Depth (D) 

42 cm

W

H

D
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