
888850

D

d

W

w

H

h
h1

OCM888 صندلی مدیریتی

 قابلیت تنظیم ارتفاع نشیمن
 قابلیت تنظیم عمق نشیمن مناسب برای افراد با قدهای مختلف

 مجهز به پرکننده ی گودی کمر )Lumbar Support( با قابلیت تنظیم موقعیت قرارگیری؛ مناسب برای افراد با آناتومی های متفاوت
 قابلیت تنظیم ارتفاع دسته صندلی در 8 موقعیت مختلف

 مجهز به پد دسته با جنس فوم انتگرال با دوام
 مجهز به مکانیزم تنظیم زاویه پشتی به صورت هماهنگ با نشیمن و دارای قابلیت تنظیم خودکار  فشار پشتی مطابق با وزن کاربر 

 مجهز به مکانیزم تغییر زاویه پشتی نشیمن و قرارگیری در 4 موقعیت متفاوت متناسب با نیاز کاربر 
 مجهز به پشتی سر ارگونومیک )Headrest( با قابلیت تنظیم ارتفاع جهت حمایت از سر و گردن کاربر

 پشتی و نشیمن از جنس فوم سرد پلی اورتان با دوام مناسب 
 قابلیت سفارش فریم پالستیکی در سه رنگ مختلف 
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تلفن دفتر مرکزی:  8۲۷5۰ -۰۲۱
فکس دفتر مرکزی:  888۷9۲9۲  -۰۲۱
تلفن کارخانه: 5۶4۱8۲۳4-9 -۰۲۱

   www.nilper.ir  |  info@nilper.ir
 nilper.furniture
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HWD )cm(

۱۱5 - ۱۲4۷5۶۳

)cm()cm(

وزنعمق سراسریعرض سراسریارتفاع سراسری

hwd )cm(

4۲-5۱

)cm()cm(

ارتفاع دسته تا عمق نشیمنعرض نشیمنارتفاع نشیمن
زمین

h1)cm(

۱۷

)kg(

5۱48-54۶4-۷۲

ابعاد فنیابعاد عمومی

OCM850 صندلی مدیریتی

 قابلیت تنظیم ارتفاع نشیمن
 قابلیت تنظیم عمق نشیمن مناسب برای افراد با قدهای مختلف

 مجهز به پرکننده ی گودی کمر )Lumbar Support(  با قابلیت تنظیم موقعیت قرارگیری؛ مناسب برای افراد با آناتومی های متفاوت
 قابلیت تنظیم ارتفاع دسته صندلی در 8 موقعیت مختلف

 مجهز به پد دسته با جنس فوم انتگرال با دوام
 مجهز به مکانیزم تنظیم زاویه پشتی به صورت هماهنگ با نشیمن و دارای قابلیت تنظیم خودکار  فشار پشتی مطابق با وزن کاربر 

 مجهز به مکانیزم تغییر زاویه پشتی نشیمن و قرارگیری در 4 موقعیت متفاوت متناسب با نیاز کاربر 
 مجهز به پشتی سر ارگونومیک )Headrest( با قابلیت تنظیم ارتفاع جهت حمایت از سر و گردن کاربر

 پشتی و نشیمن از جنس فوم سرد پلی اورتان با دوام مناسب 
 قابلیت سفارش فریم پالستیکی در سه رنگ مختلف 

صندلی های مدیریتی ۸۸۸ و ۸۵۰


