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معرفی و تاریخچه:
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 در حال 
گسترش رايانه، توانايي هاي فني از جمله قالب سازي و شم اقتصادي، بنيانگذار نيلپر را بر آن داشت تا به سمت توليد اين نوع صندلي گام 
بردارد. فعاليت توليدي نيلپر با ساخت و مونتاژ قطعات صندلي در کارگاهی با مساحت حدود 120 متر مربع، در خيابان فلسطين شکل 
گرفت. اين فرايند- يعني از زماني که صندلي نمونه خريداري شد تا آغاز توليد، 2 سال )1373-1371( به طول انجاميد. در سال 1373 

شرکت نيلپر که نام آن به معناي نيلوفر است به صورت رسمي به ثبت رسيد.
بعد از مدتي، به علت رونق فعاليت و نيز محدود بودن فضا، کارگاه به مکانی با مساحت 250 متر در سه راه آذري منتقل شد. پس از حدود 
يك سال توليد در کارگاه آذري، زميني به مساحت 1200 متر در چهاردانگه خريداري شد وکار ادامه يافت. اقبال فراوان بازار به محصوالت 
نيلپر و نياز به باال بردن ظرفيت، نشان دهندة درك و پيشبيني درست مديريت در سال 1371 از نياز آيندة بازار بود. تا سال 1380 فعاليت 
نيلپر بيشتر به صورت سنتي انجام مي شد و مديريت مجموعه عمدتاً با خود سهام داران نيلپر بود. باال بودن ظرفيت توليد و مسائل پيش 
آمده در آن زمان، اين امر را مبرهن ساخت که به منظور حفظ و ارتقاء جايگاه نيلپر، نياز به مديريت علمي و مدرن در مجموعه ضروري 
است. با توجه به رويکرد هميشگي نيلپر که ارتقاء سطح کيفي و کمي محصوالت در سرلوحه برنامه های خود قرار دارد، اين امر در اوايل 

سال 1381 پايه گذاری شد.
به منظور توسعه فعاليت ها و حرکت به سمت توليد صنعتي، سازماندهي جديدي در نيلپر صورت گرفت. اين سازماندهي، تحقق ديدگاه 
توسعه اي که مد نظر مجموعه بود را امکان پذير مي کرد. براي اين منظور، واحدهاي جديدي از جمله طراحي و مهندسي صنايع، شکل 
گرفتند. در ســال 1381 عمدة تمرکز شرکت نيلپر بر روي اصالح و توسعه سيستم ها بود. از سال 1381 به بعد، به تدريج اين شرکت، 
آموزش هاي وســيعی را در موضوعات مختلف، آغاز کرد. با پشــت سر گذاشــتن اين آموزش ها، از سال 1382، نيلپر به دانش مديريت 
استراتژيك احاطه يافت و واحدهاي شرکت، استراتژي های مشخص و مدونی را به کار بردند. به تدريج در آن سال، محل توليد با کمك و 
هم فکري مشاورين، تغييريافت و کارخانة وسيع و مجهزي در شهرك بهارستان، تأسيس شد. به اين ترتيب، از يك مکان حدوداً دوهزار 
متري، به کارخانه اي با وسعت 36 هزار متر با حدود پنج هزار متر سوله، نقل مکان شد. در کليه امور مرتبط  به اين انتقال، اعم از مکان يابي 

و تأسيس کارخانه، اصول علمي مورد تأکيد مشاوران در نظر گرفته شد.
با وجود اين پيشرفت ها و افزايش در توليد و فروش، شرکت با معضلي جدي روبرو شد: وجود مشکالت کيفي و تحويل قطعات از طرف 

تأمين کنندگان. علي رغم پيگيري ها، آموزش ها و ارائه تسهيالت متنوع، تأمين کنندگان موفق به تحويل به موقع و با کيفيت قطعات مورد 
انتظار نيلپر نشدند. با توجه به تاکيدات فراوان از جانب مشاوران به شرکت و توصيه در زمينه تسلط بر زنجيره تأمين کنندگان، با تالش 
فراوان کارخانة بزرگ، مجهز و مدرن به مساحت 40000 مترمربع در شهرك صنعتی پرند، طراحي و ساخته شد و تمام امکانات مورد نياز، 

در آن پيشبيني گرديد. در سال 1387، کارخانه نيلپر از شهرك بهارستان کرج به شهرك صنعتي پرند منتقل شد.
شرکت نيلپر هم اکنون تنها شرکت توليدکنندة صندلي در ايران است که درصد بسيار زيادی از قطعات اوليه را در داخل مجموعه شرکت 
توليد مي کند. هدف اصلي اين سرمايه گذاري گسترده، افزايش کيفيت محصول، ارتقاء توانايي طراحي و کاهش قيمت تمام شده با رويکرد 

جلب رضايت بيشتر مشتريان است. تفاوت هاي اصلي شرکت نيلپر و ساير رقبا را مي توان در قالب موارد زير بيان نمود:
رويکرد نيلپر جهت تأمين نياز بازار توليد به صورت صنعتي و با بهره گيري از تجهيزات مدرن بوده و در تمامي ارکان سازمان رويکرد 	 

توليد صنعتي مورد نظر قرار گرفته است.
جلب رضايت مشتريان و افزايش ميزان رضايت مندي آن ها با افزايش کيفيت محصول و ارائه خدمات پس از فروش مطلوب به کليه 	 

مصرف کنندگان همواره يکي از آرمان هاي شرکت نيلپر است.
افزايش کيفيت و راحتي محصوالت فعلي با بهره گيري از نظرات ارزشمند مشتريان و مشاورين 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 کليه الزامات مورد نياز کاربران که به برتري چشمگير 	 

کيفيت کاربري محصوالت نيلپر منجر شده است.
گســترش بازار محصوالت از صندلي اداري به بازارهاي آموزشــي، خانگي، رستوراني و ارائه محصوالت در بازار مبل خانگي از ديگر 	 

امتيازات اين شرکت است.
و در نهايت استقرار سيستم جامع مديريت استراتژيك و پايبندي به اجراي کامل آن در جهت استمرار نظام جامع مديريت در کليه 	 

ارکان سازمان، اين شرکت را ممتاز می کند.
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کارخانه جديد نيلپر در ســال 1387 در زمينی به مســاحت40000 متر مربع در شهرك صنعتی پرند به بهره برداری رسيد. اين 
کارخانه با داشتن سه خط مونتاژ مجزا و بهره گيری از ماشين آالت مدرن در راستای تحقق توليد با کيفيت گام بر می دارد. 

تعداد پرسنل شاغل در رده های مختلف در کارخانه نيلپر نزديك به 450 نفر می باشد. از جمله استراتژی های اصلی 
اين واحد، فرايند دروني سازي بخش هاي مختلف توليد از قبيل: تزريق پالستيك، قطعه زني، جوشکاري، 

تزريــق ابر، فوم و در آينده نزديك، آبکاري و رنگ خواهد بود. داشــتن سيســتم برنامه جامع 
قطعه ســازی منابع سازماني شامل 32 نرم افزار در حوزه هاي مختلف مانند سيستم هاي 

مالي– برنامه ريزي –فني مهندســي– اداري و ... از جمله امتيازات اين کارخانه 
است. واحد توليد نيلپر در سال 1387 موفق به اخذ گواهينامه مديريت 

:ISO9001 ازشرکت IMQ شد. کيفيت2008
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صندلی های صنعتی نیلپر
نيلپر در سبد محصوالت خود، دست به توليد مجموعه اي از صندلي هاي صنعتي زده که تحولي بزرگ در بازار اين نوع از صندلي ها است. به 
سخن ديگر نيلپر سراغ محصوالتي براي موقعيت هاي صنعتي رفته که کاربران پيش از اين از صندلي هايي کامال غير مرتبط و غير استاندارد 
استفاده مي کرده اند. بازار کاري نيلپر براي اين محصوالت جديد بازاري پر تقاضا و بکر است. اين صندلي هاي سه گانه، صندلي هاي سري 

11 نيلپر هستند.
شرکت نيلپر در سال 90 با بررسي محيط هاي صنعتي و کارگاهي به فکر طراحي و توليد صندلي اي با ويژگي هاي خاص و ارگونوميك براي 
اين محيط ها افتاد. در اين راستا تحقيقات بازار گسترده اي با هدف بررسي صندلي هاي مورد استفاده در کارخانجات و کارگاه هاي صنعتي 
در دستور کار قرار گرفت. بر طبق اين تحقيقات مشاهده شد که صندلي هاي معمول صندلي هاي غيرمناسب و غير ارگونوميك استفاده 
مي شــد که در طوالني مدت آســيب هاي جدي به بدن کاربران وارد مي کرد و حتي در بعضي از کارخانجات اقدام به ساخت صندلي اي 
متناسب با نياز کاربر در محل کارش کرده بودند که با توجه به دست ساز بودن استحکام و دوام الزم را در طوالني مدت ندارند. همچنين 
دريافتيم که کارگران و اپراتورهاي دو موقعيت کاري ايستاده و نشسته در صنعت بيشترين نياز را براي استفاده از صندلي دارند. لذا واحد 
طراحي شرکت نيلپر با در نظر گرفتن اين الزامات و همچنين استانداردهاي خاص اين حوزه به دنبال محصولي مطابق با اين نيازها رفت و 
طي تحقيقات گسترده در صندلي هاي موجود در دنيا و الگوبرداري از آن ها اقدام به انتخاب چند محصول جهت توليد کرد. اين صندلي ها 

براي استفاده در دو موقعيت کاري ايستاده و کار نشسته انتخاب شدند.
صندلي هاي صنعتي نيلپر از لحاظ نوع نشستن فرد به سه دسته کلي تقسيم مي شوند که عبارتند از:

1- صندلي هاي صنعتي
2- استول هاي صنعتي

3- سيت استندهاي صنعتي
نيلپر براي هر سه دسته صندلي هاي خاصي طراحي کرده است. هر کدام از اين سه صندلي کاربري خاص خودش را دارد.
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SL411R |  SL411
صنــدلي صنعتــي SL411 نيلپـر يک محصول کامال ويژه است؛ 
مهـم تريـــــن ويژگــــي ايـــن صندلــي تنظيم پذيـري آن با 
موقعيت هـاي کاري مختلـف در محيط هـاي صنعتـي اسـت؛ لذا 
بـراي تنظيم مکانيـزم اين صندلي سـه اهرم با دسـته هاي بزرگ 
جهـت قرارگيري راحت در دسـت کاربران صنعتي قرار داده شـده 
اسـت. تنظيـم ارتفـاع نشـيمن، تنظيـم زاويه پشـتي و سـرانجام 
تنظيـم زاويه نشـيمن قابليت هايي اسـت کـه اين مکانيـزم براي 
کاربـر ايجـاد مي کنـد. حـال بـه شـرح هريـک از ايـن قابليت هـا 

مي پردازيـم.

طراحي بر مبناي اصول ارگونومي در محيط های صنعتی	 
نشيمن ساخته شده از فوم انتگرال پلی اورتان قابل شستشو با خواص ضد سايشی و اشتعال	 
بهره گيري از مکانيزم ويژه صنعتی با قابليت تنظيم ارتفاع نشيمن، تنظيم زاويه نشيمن، تنظيم زاويه پشتی و تنظيم ارتفاع پشتی	 
پيچ تنظيم فشار پشتی برای تنظيم آن با کاربران با وزن های مختلف	 
 	)SL411R ( و باالبر با کورس نامی 23 سانتی متر )در مدلSL411 باالبر با کورس نامي 15 سانتي متر )در مدل
پايه پنج پر فوالدی با روکش رنگ الکترواستاتيك مشکی مقاوم ضد زنگ و خش مقاوم در برابر عوامل شيميائی	 
پايه پنج پر قابل عرضه با چرخ يا با پايه ثابت پالستيکی	 
قابل عرضه با جاپايی فوالدی با روکش کروم ضد خش و زنگ زدگی	 

مشخصات عمومی 

خطوط مونتاژ محصول خطوط جوشکاری

SL411R SL411
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SL411R و SL411 اجزای تشکیل دهنده صندلی صنعتی

1- نرمی نشیمن و پشتی:
اســتفاده از فوم انتگرال پلی اورتان که عالوه بر 
نرمی مناسب، مقاومت به سايش باال و استحکام 
مناسبی در محيط های خشن را داراست و فرم 
ارگونوميــك آن باعــث کاهش تمرکز تنش در 

استخوان های لگن و ستون فقرات می گردد.

2- برجستگی های نشیمن و پشتی:
وجود برجســتگی های بزرگ بر روی نشيمن و 

پشتی برای:
1- امکان چرخش آسان بر روی نشيمن هنگام کار
2- گردش هوای بهتر در زير نشيمن و جلوگيری 

از تعريق

3- تنظیم فشار پشتی:
اين تنظيم امکان آن را می دهد که شخص با توجه 
به وزن خود ميزان نيروی وارده از پشتی را تنظيم 
کند. اين تنظيم امکان نشستن مناسب افراد 40 

تا 120 کيلوگرم را فراهم می کند. 
مزايای استفاده: 

اين تنظيم باعث می شــود تنش وارده بر ستون 
فقرات متناسب با وزن افراد باشد. 

4- تنظیم ارتفاع نشیمن: 
ارتفاع نشيمن اين صندلی از 43تا 58 سانتی متر 
)در مدل بدون جاپايی( و از 58 تا 79 سانتی متر 

)درمدل جاپايی دار( قابل تنظيم است. 
مزايای استفاده: 

هر شخص می تواند ارتفاع نشيمن را بر اساس قد 
خود تنظيم نمايد. بهترين حالت آن است که زاويه 
بين زانو و ران شخص 90 درجه باشد و کف پای 
شخص بر روی زمين قرار گيرد. اين حالت موجب 

می شود کمترين فشار به ماهيچه پا وارد شود.

5- پنج پر فوالدی:  
اين صندلی دارای پنج پر فوالدی با پوشش رنگ 
الکترواســتاتيك کوره ای با دوام بســيار باال در 

محيط های صنعتی است. 

6- پایه: 
اين صندلی قابل ارائه با چرخ پالستيکی پلی آميد 

يا پايه ثابت است.

7- تنظیم ارتفاع جاپایی:  
جاپايی فوالدی با پوشش آبکاری کروم که ارتفاع 

آن از 22 تا 42 سانتی متر قابل تنظيم است. 
مزايای استفاده:

در موقعيت هــای کاری ای که ارتفاع نشــيمن 
صندلی بايد باال باشد جهت جلوگيری از آويزان 
شدن پاها و حفظ زاويه 90 درجه بين ران و ساق 

پا استفاده از جاپايی توصيه می گردد.

8- تنظیم زاویه نشیمن  
نشيمن اين صندلی قابليت تغيير زاويه به ميزان 
3 درجه به جلو و 10 درجه رو به عقب را دارد. 

9- تنظیم زاویه پشتی:  
پشتی اين صندلی قابليت تنظيم از 80 تا 105 

درجه نسبت به افق را دارد.  

10- تنظیم ارتفاع پشتی 
فرم پشــتی به گونه ای طراحی شــده است که 
منطبق با منحنی ســتون فقرات باشد. اين امر 
باعث کاهش تنش وارده بر کمر شخص می شود. 
ارتفاع پشتی اين صندلی تا 6 سانتی متر امکان 

جابجايی دارد. 

11- فرم نشیمن و پشتی
فرم نشيمن و پشتی به گونه ای طراحی شده است 
که آزادی حرکت دســت ها در هنگام کار که از 
الزامات صندلی ها در محيط های صنعتی امروز و 
سهولت بخشيدن به کار است، فراهم می شود و 
اين صندلی عالوه بر حمايت گودی کمر امکان 
چرخش بازوها برای فعاليت های کاری را فراهم 

می کند.
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در صندلی SL411 نیلپر بهره گیری از پشتی 
مناســب برای پر کردن گودی کمر و انحنا در 
انتهای نشیمن موجب قرارگیری ستون فقرات 
در حالت صحیح خود و عدم بروز آسیب های 

جسمانی شدید در دراز مدت می شود.

نشستن صحیح از بروز آسیب های جسمانی جلوگیری می کند

استفاده از صندلی نامناسب برای کار بهره گیری از صندلی مناسب برای کار

%100

نشستن روی صندلی نامناسب و غیر استاندارد موجب وارد 
آمدن 40% فشار بیشتر به مهره های ستون فقرات بدن می شود.
 که این در طوالنی مدت باعث بروز کمردردهای جدید در ناحیه 

گودی کمر می شود.

صنایع بسته بندی

%140
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صنایع غذایی

اختالالت اسـتخوانی، عضالنی و بافت های 
بـدن 30% از کم کاری هـا در محیـط کار را 

باعث می شـوند 

طرز استفاده از صندلی SL411 بر مبنای اصول ارگونومی

کار رو به جلو
مرکز ثقل بدن در اين حالت در جلوی ناحيه لگن قرار دارد.	 
زاويه نشستن کمتر از 90 درجه با حفظ حالت افقی ران پا است.	 
کمر در اين حالت تمايل شــديدی به خم شدن دارد لذا نياز به 	 

فشار از پشت کمر برای حفظ حالت صحيح آن است.
نشســتن رو به جلو در حالت عادی منجر به افزايش فشــار به 	 

عضالت داخل شکم می شود و بر روی جريان خون سياهرگ های 
لگن تاثير گذاشته و منجر به سفتی و انقباض آن عضالت می شود 
که اين در مرور زمان موجب احســاس خستگی و کوفتگی در 
ناحيه لگن و ران پا می شود در صندلی SL411 به واسطه تغيير 
زاويه نشيمن رو به جلو ناحيه لگن از زير حمايت شده و عضالت 

لگن و ران پا شل شده و حس راحتی به کاربر القا می شود.

کار مستقیم
مرکز ثقل بدن در اين حالت در ناحيه لگن قرار دارد. 	 
در اين وضعيت به دليل اينکه حداکثر ميزان تعادل وجود دارد 	 

ستون مهره ها انحنای ناچيزی از سمت کمری به سمت گردن 
ستون مهره ها دارند بنابراين عضالت شل شده و تنفس آسان تر 

صورت گرفته و شخص در حالت استراحت قرار می گيرند.

کار رو به عقب
در اين وضعيت به دليل اينکه حمايت از عقب به وسيله صندلی 	 

وجود ندارد 
در اين حالت کاربر تمايل دارد لگن را به سمت عقب جابجا کرده 	 

و زاويه ی باالتر از 90 درجه بين ران پا و باال تنه خود ايجاد کند 
وجود پشتی خميده اين صندلی در اين وضعيت موجب پر شدن 	 

گودی کمر و حفظ شکل ستون فقرات و استخوان دنبالچه در 
حالت صحيح خود می شود .

در این صندلی سه موقعیت نشستن اصلی که بستگی به مرکز ثقل بدن و ستون فقرات دارد را می توان به شرح زیر بیان کرد:

%30
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ارتفاع نشیمن	 
تغيير ارتفاع نشيمن به ميزان 15 سانتی متر جهت تنظيم موقعيت 

کاربر نسبت به ميز کار با ارتفاع استاندارد 72 سانتی متر 

زاویه نشیمن	 
تغيير زاويه نشيمن رو به جلو و عقب در صندلی 411 به ميزان 
13 درجه متناسب با کاری که کاربر در حال انجام آن به صورت 

نشسته است. 

زاویه و ارتفاع پشتی	 
تغيير ارتفاع پشتی به ميزان 6 سانتی متر جهت تنظيم برای پر 

کردن گودی کمر کاربر و افزايش 
راحتی رو آن 

صندلی SL411 قابل تنظیم و متناسب با نوع کار 

79 cm

58 cm
58 cm

43 cm

0°-10°0°- 3°

36 cm

30 cm

10°15°

صنایع تولید مصنوعات فلزی

* در مدل جاپايی دار تغيير ارتفاع نشيمن به ميزان 21 سانتی متر 
جهت تنظيم موقعيت کاربر نسبت به ميزهای کار با ارتفاع حداقل 

90 سانتی متر از سطح زمين 

تغيير زاويه پشتی به ميزان 25 درجه برای تطبيق با محل گودی 
کمر کاربر و حمايت کمر از پشت 
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SL411 کاربردهای صندلی

صنایع بسته بندی 

خطوط خیاطی و دوخت
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SL211
SL211 را در دسته Seat stand طبقه بندی می کنند؛ اين صندلي ها 
را براي مشاغل با وضعيت ايستاده طراحی کرده اند؛ عموما ارتفاع اين 
صندلی ها بلند هستند و شخص برروي صندلي در وضعيتی مابين 
نشســتن و ايستادن قرار دارد. در حالتی است که کاربر در واقع به 
نشيمن صندلی تکيه می دهد. در اين حالت به واسطه شکل گيری 
ستون فقرات در حالت S شکل کمترين فشار به ستون فقرات فرد 
وارد می شــود؛ با اين مزيت شخص نسبت به حالت ايستاده کمتر 

احساس خستگی می کند.

طراحي بر مبناي اصول ارگونومي 	 
نشيمن ساخته شده از فريم چوبی و فوم انتگرال )پلی اورتان( مقاوم در برابر آسيب های صنعتی	 
دارا بودن قابليت شستشوی نشيمن و مقاوم در برابر جذب آلودگی	 
نشيمن با قابليت تنظيم ارتفاع 	 
پايه فلزی با پوشش رنگ الکترواستاتيك و مقاوم در برابر عوامل شيميائی	 
قابليت تا شدن و حمل آسان 	 
مناسب برای مشاغلی که به طور مداوم در حالت ايستاده انجام می شوند.	 

مشخصات عمومی 

کارگاه های ماشین ابزار کارگاه های ماشین ابزار
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در مورد اين صندلی  بايد چند نکته مهم بدانيد:

اين صندلی ها بر مبنای اصول ارگونومی طراحی شــده است؛ يعنی 	 
مطابق با ابعاد بدن انسان است و از بروز ضايعات بدنی به فرد جلوگيری 
می کند. دقت کنيد که يك اپراتور بايد در ساعت های زيادی از روز به 
اين صندلی تکيه دهد و بروز اين ضايعات خطری بسيار جدی است.

ايــن صندلی  با ايجاد زاويه 135 درجه بيــن کمر و پاها در حالتی 	 
قرار می گيرد که کمترين فشــار به ستون فقرات وارد می شود. و از 
فشاری که در هنگام ايستادن به کمر و عضالت ساق پا وارد می شود 

جلوگيری می کند.

نشيمن اين صندلی کوچك و نسبت به سطح زمين 60 تا 80 	 
ســانتی متر فاصله دارد؛ در نشيمن اين صندلی از فريم چوبی و 
فوم انتگرال پلی اورتان با هدف فراهم کردن استحکام باال و عدم 
سايش نشيمن استفاده شده است. طبيعی است که اصطکاك 

بدن و صندلی در هنگام استفاده از اين صندلی زياد است.

بر روی نشيمن از برجستگی های خار مانندی بهره گرفته شده تا 	 
فرد در هنگام استفاده روی صندلی سر نخورد. 

ارتفاع اين صندلی تا 20 سانتی متر قابليت تغيير دارد؛ پايه های 	 
اين صندلی ها به واسطه بهره گيری از روکش رنگ الکترواستاتيك 
در مقابل زنگ زدن مقاوم هســتند و با توجه به محيط استفاده 
از اين صندلی ها اين يك نکته بســيار کليدی است. همچنين 
در زير پايه ها ضربه گيرهای پالستيکی PVC برای جلوگيری از 

ُسرخوردن در محيط تعبيه شده است.

يکی از ويژگی های اين صندلی قابليت حمل آسان آن به واسطه 	 
مکانيزم تا شدن و سبك بودن آن است.

همچنين اين صندلی ها در بسته بندی کارتنی به مصرف کننده 	 
عرضه می شود.

کارگاه های ماشین ابزار

SL211 صندلی
طراحی بر مبنای اصول ارگـونومیک

صندلی SL211 با قابلیت تنظیم و حمل آسان
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SL211 کاربردهای صندلی

نظارت ماشین های صنعتیکارگاه های ماشین ابزار
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نشيمن ساخته شده از فريم چوبی و روکش فوم انتگرال )پلی اورتان(	 
بهره گيري از مکانيزم با دسته اهرم حلقه ای جهت تنظيم ارتفاع نشيمن با قابليت دسترسی آسان	 
 	)SL111R ( و جك با کورس نامی 23 سانتی متر )در مدلSL111 باالبر با کورس نامي 15 سانتي متر )در مدل
قابل عرضه با چرخ يا با پايه ثابت پالستيکی	 
قابل عرضه با جاپايی فوالدی با روکش کروم ضد خش و زنگ زدگی	 
قابليت شستشوی نشيمن و مقاومت آن در برابر جذب آلودگی	 
پايه فلزی با پوشش رنگ الکترواستاتيك و مقاوم در برابر عوامل شيميائی	 

مشخصات عمومی 

صنــدلي SL111  در قالب استول هاي صنعتي عرضه می شود این 
صندلی مجهز به باالبر برای تنظیم ارتفاع و همچنین نشــیمن از 
جنس فوم انتگرال پلی اورتان در نشیمن است که مقاومت باالیی در 

برابر سایش و آسیب های رایج در محیط های صنعتی دارد.

SL111R |  SL111

کارگاه های ماشین ابزار خطوط مونتاژ محصول

SL111R SL111
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SL111 کاربردهای صندلی

کارگاه های تزریق پالستیک  کارگاه های ماشین ابزار

کارگاه های ماشین ابزار
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تست ها و استانداردها در صندلی های صنعتی نیلپر

استانداردهای کلی:
استاندارد ملي ايران از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي

SGS از موسسه استاندارد BIFMA استاندارد اتحاديه مبلمان آمريکا

تست های مـواد

تست آبکاری و رنگ:
يکی از الزامات در زمينه صندلی و مبلمان می توان به امکان شستشــوی بدنه فلزی محصول اشــاره کرد. در اين راستا شرکت نيلپر با 
بهره گيری از پوشش رنگ الکترواستاتيك کوره ای و يا آبکاری نيکل کروم در کليه قطعات فلزی اين امکان را فراهم می کند. انجام صحيح 

اين فرايند تضمين کننده کيفيت مناسب محصول و مقاومت آن در برابر رطوبت است.
به منظور صحه گذاری بر اين فرايند، نمونه های کليه قطعات فلزی در آزمايشگاه نيلپر به مدت 72 ساعت در آزمون سالت اسپری و توسط 

دستگاه ويژه اين آزمون که به تأييد اداره استاندارد رسيده، به صورت مستمر مورد بررسی قرار  می گيرد.

تست های عملکردی

تست دوام چرخ: 
در اين تست چرخ های صندلی به وسيله دو دستگاه تست حرکتی و تست ضربه مورد آزمايش قرار می گيرد. 

تست دوام پشتی استاتیک: 
در اين تست پشتی صندلی ها به وسيله دستگاه تست نيوماتيك تحت نيروی N 890 مورد آزمايش قرار می گيرد.

تست دوام پشتی دینامیک: 
در اين تست پشتی صندلی ها به وسيله دستگاه تست نيوماتيك تحت نيروی N 445 طی 80000 الی 120000 سيکل مورد آزمايش 

قرار می گيرد.

تست دوام نشیمن: 
در اين تست نشيمن صندلی ها به وسيله دستگاه تست ضربه ای تحت نيروی N 734 طی 40000  سيکل مورد آزمايش قرار می گيرد.

 استانداردها و مشخصات فنی
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مدل

ری
راس

د س
بعا

ا

)cm( ارتفاع سراسری)cm( عرض سراسری)cm( عمق سراسری)kg( وزن

SL
41

1

100-77636315

صی
خص

د ت
بعا

ا

)cm( ارتفاع نشیمن)cm( عرض نشیمن)cm( عمق نشیمن)cm( ارتفاع پشتی

58 -43423825

مدل

ری
راس

د س
بعا

ا

)cm( ارتفاع سراسری)cm( عرض سراسری)cm( عمق سراسری)kg( وزن

SL
41

1R

121-88636316

صی
خص

د ت
بعا

ا

)cm( ارتفاع نشیمن)cm( عرض نشیمن)cm( عمق نشیمن)cm( ارتفاع پشتی

79-58423825

یی
جاپا

اد 
قطر جاپایی )cm(ارتفاع سراسری )cm(ابع

45قابل تنظيم

وزن )kg(عرض نشیمن )cm(عرض سراسری )cm(ارتفاع سراسری )cm(مدل

SL21170 -9040386/2

مشخصات ابعادی

مدل

ری
راس

د س
بعا

ا

)cm( ارتفاع سراسری)cm( عرض سراسری)cm( عرض نشیمن)kg( وزن

SL
11

1R

57-78633612

یی
جاپا

اد 
قطر جاپایی )cm(ارتفاع سراسری )cm(ابع

45قابل تنظيم

وزن )kg(عرض نشیمن )cm(عرض سراسری )cm(ارتفاع سراسری )cm(مدل

SL11144/5 -5863369


