
Kedžiu „Green“ šeima tai biuro 
kedes paremtos technologiju ir 
ergonomikos paskutine pažanga.

Šios kedes vilktos specialiu 
audiniu sertifikuotu OEKO-TEX R 
Standart 100, Class 1, kas reiškia, 
jog audinys yra be jokiu žalingu 
medžiagu žmogui. Taip pat ši kede 
atitinka aukšciausia ergonomikos 
tipa A, kas garantuoja optimalu 
komforta ivairaus sudejimo 
žmonems. Deka ekodraugišku 
medžiagu „Green“ kede yra 
perdirbama 93,37%. 

Green
Dizainas: AZ Creations

Styled from nature

Gamta, aukšciausios 
technologijos ir švarios 
linijos harmoningame 
junginyje su dizainu, 
aplinkai draugiškomis 
medžiagomis.

Green



Green
Technines charakteristikos

„Green“ kede – tai ergonomišku kedžiu šeima su ra-
tukais, tinklinio audinio atlošu, juosmens atrama, sinchro-
mechanizmu, reguliuojamo aukšcio porankiais.
Panaudojimas: Tinka visu tipu biurams.
Garantija: 3 metu garantija (naudojant 8 valandas/per 
diena , 240 dienu /per metus, naudotojai iki 110 kg).
Kryžme (baze): Poliruoto aliuminio arba juodo nailono 
sustiprinto stiklo pluoštu penkiu stipinu kryžme, 68 cm 
diametro.
Tipologija: Kedes išmatavimai atitinka griežtai nustaty-
tiems A tipo tipologijos parametrams (S, XL dydžiams).
Ratukai: Ratukai, 5 cm diametro, skirti kietai arba minkštai 
grindu dangai.
Mechanizmai: Sinchromechanizmas suteikiantis galimybe 
svyruoti  20 laipsniu atlošui ir 11 laipsniu sedynei; 
Tamprumo reguliavimo mechanizmas leidžiantis pritaikyti 
kede skirtingo svorio žmonems;
Fiksavimas 3 darbinese pozicijose;
Antišoko mechanizmas;
Kedes aukšcio reguliavimo mechanizmas;
Juosmens atramos reguliavimo mechanizmas 7 cm ampli-
tudeje;
Sedynes slankiojimo mechanizmas (6cm) galima kaip papil-
doma pozicija.
Audiniai: Sertifikuoti pagal OEKO-TEX (be toksiniu ir 
žalingu žmogui medžiagu);
Kaip audiniu kataloguose.

su galvos atlošu be galvos atlošo lankytoju kede

Daugiau informacijos www.offi.lt

Sedyne ir atlošas: Sedyne pagaminta iš buko medienos, atlošas 
pagamintas iš termo - plastikiniu medžiagu.
Porankiai: Reguliuojamo aukšcio porankiai 6 cm amplitudeje; 
Galimybe tureti minkšta porankiu paviršiu.
Aplinka: Visos panaudotos kedes gamyboje medžiagos yra 
draugiškos aplinkai, lengai atskiriamos ir perdirbamos.
Naudojimas: Naudojant ši gamini nekuriama jokia neigiama 
itaka aplinkai.

Šio gaminio panaudojimas jokiu budu negali buti žalingas 
vartotojui, kadangi visi saugumo aspektai buvo patikrinti ir 
sertifikuoti treciuju šaliu.

biuro kede

Visi matuojami dydžiai pateikiami cm.


