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Impero
Çalışma Sandalyesi
Task Chair
Designed by Ersa Studio

IMPERO

Impero
Üst düzey konfor ve işlevselliği tasarımının merkezine taşıyan İmpero, sırtının iç döşemesinde
yer alan çizgi detayıyla sıra dışı bir görünüm kazanıyor. Kısa ve uzun sırt alternatiflerine sahip
serinin uzun sırtlı versiyonuna eklenebilen başlığı yönetici odaları için ideal bir çalışma
koltuğu kullanımı sunuyor.
Impero, which carries a high level of comfort and effectiveness to the center of its design, gets a
unique appearance with its line detail. The headrest can be added to the long-backed version of
the series with short and long back alternatives, offering the ideal seating experience
for executive rooms.
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IMPERO

Ölçüler

Ürün Bilgileri

Dimensions

Product Information
OP KLT / AS
W 670 D 690 H 910 mm
HACİM /volume
0,42 m³
AĞIRLIK /weight
22,4 kg
KUTU ÖLÇÜ /box size
W 670 D 690 H 910 mm
KUTU HACİM /box volume
0,43 m³
KUTU AĞIRLIK /box weight
24,4 kg

SIRT /back
Ergonomik olarak tasarlanan sırt, insan formuna uygun tasarlanmış olup
bel girintisine uyum sağlar. Kollar sırt ile birleşik yapıdadır.
Ergonomically designed backrest is designed in accordance with the human form and
adapts to the waist recess. The armrests are combined with the back.

FONT AYARI /font adjustment
Ergonomik yapıda olup oldukça konforludur. Sırt ile bağlantısı yoktur.
Mekanizma sayesinde sırt ile senkron bir harekete sahiptir.
It is ergonomically designed and very comfortable. It has no connection with the back.
The mechanism has a synchronous action with the back.

YÜKSEKLİK AYARI /height adjustment
OP KLT / YS
W 670 D 690 H 1080 mm
HACİM /volume
0,50 m³
AĞIRLIK /weight
23 kg
KUTU ÖLÇÜ /box size
W 670 D 690 H 1080 mm
KUTU HACİM /box volume
0,50 m³
KUTU AĞIRLIK /box weight
25 kg

KLTB
W 670 D690 H 1320 mm
HACİM /volume
0.61 m³
AĞIRLIK /weight
25 kg

Senkronize mekanizma , sırt eğimi 26°, oturum eğimi 10° dir. 11 pozisyonda
salınım kilitleme, 4 pozisyonda sırt hareket sınırlaması. İleri tilt ayarı 6° sırt
2,4° derece font (confort yay ayarı). Mekanizma rengi siyahtır.
Synchronized mechanism, back inclination 26°, sitting inclination 10°. Swing lock in 11
positions, back motion limitation in 4 positions. Forward tilt adjustment 6° back 2.4° font
(comfort spring adjustment). The mechanism color is black.

KOLÇAK /armrest
Sırt ile birleşik yapıdadır.
It is combined with the back.

TEKERLEK /wheel
Çift segmanlı olarak tasarlanan tekerler sessiz özelliktedir. Frenli teker
olması sayesinde, teker üzerine yük bindiği zaman fren devre dışı kalarak
tekerin hareket etmesine izin verirken, teker üzerinde yük yokken
hareketsiz kalıyor.
The wheels, which are designed as double rings, are silent. With braked wheels, the
brake is disabled when the load is placed on, allowing the wheel to move, while the
wheel remains stationary when there is no load on it.

KUTU ÖLÇÜ /box size
W 670 D690 H 1320 mm
KUTU HACİM /box volume
0,62 m³
KUTU AĞIRLIK /box weight
27 kg

CAD Files 
3D (.dwg, .3ds)
2D (.dwg)
Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler değişkendir, tüm
bilgilerin satış temsilcisi ile görüşülerek doğrulanması önerilir. All
technical image and dimensions included in the technical sheet
subject to change without notice, it is suggested to be verified all
information by contacting the sales representative.
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IMPERO

Materyaller
Materials
KULLANILACAK MALZEME TÜRLERİ

TYPES OF MATERIALS TO BE USED
Fiji, Suni Deri Artificial Leather, Nino, Era, Rivet, X2, Main Line Flax
Synergy, Doğal Deri Leather

Kumaş seçenekleri için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

You can click the button below for fabric options.
MATERIALS & COLORS
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İletişim
Contact

info@ersamobilya.com
ersamobilya.com

Bizi Takip Et!

Follow Us!

