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Rune
Çalışma Sandalyesi
Task Chair
Designed by Ersa Studio

RUNE

Rune
Minimal stilinin yanı sıra özgün bir sırt tasarımına sahip olan Rune, kullanıcısına kendi kişisel ayarlarını
uygulamasına olanak sağlarken, bulunduğu alana yenilikçi bir görünüm katıyor. Ayarlanabilir yükseklik ve
kolçak yapısı ile kullanıcısının sağlığına odaklanan Rune, uzun süreli oturumlarda dahi ergonomik
bir çalışma deneyimi sunuyor.
Rune, which has a unique back design in addition to its minimal style, allows its user to apply their own personal
settings while adding an innovative look to the space where it is used. Focusing on the health of its user with its
adjustable height and armrest structure, Rune offers an ergonomic working experience even during long sessions.
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Ölçüler

Ürün Bilgileri

Dimensions

Product Information
OP KLT
W 670 D 660 H 970 mm
HACİM /volume
0.43 m³
AĞIRLIK /weight
11,3 kg
KUTU ÖLÇÜ /box size
W 660 D 660 H 900 mm
KUTU HACİM /box volume
0,39 m³
KUTU AĞIRLIK /box weight
13,3 kg

KLT FL
W 670 D660 H 1100 mm
HACİM /volume
0,49 m³
AĞIRLIK /weight
12,5 kg
KUTU ÖLÇÜ /box size
W 670 D660 H 1100 mm
KUTU HACİM /box volume
0,39 m³
KUTU AĞIRLIK /box weight
14,5 kg

SIRT /back
7° öne ve 10° arkaya sırt eğim ayarı yapılmaktadır. Mekanizmanın sağ
tarafında bulunan kol çevrilerek sırt gerginliği ayarlanabilmektedir.
7° forward and 10° back inclination adjustments are made. Back tension can be adjusted
by turning the lever on the right side of the mechanism.

YÜKSEKLİK AYARI /height adjustment
Mekanizma üzerinde bulunan mandalın çekilmesiyle oturum yüksekliği
ayarlanabilir. Oturum, üzerinde ağırlık varken alçalır; ağırlık yokken
yükselir. Ergonomik bir kullanım için, dizlerde 90°’lik açı sağlayacak şekilde
bir yükseklik belirlenmesi tavsiye edilir.
Seat height can be adjusted by pulling the latch on the mechanism. The seat lowers with
weight on it; rises when there is no weight. For an ergonomic use, it is recommended to
set a height so that the knees are at a 90° angle.

KOLÇAK /armrest
2 farklı tasarıma sahip sabit kolçak seçeneği Sunulmaktadır. Kolçakların yüksekliği
insan ergonomisine uygun tasarlanmış olup, rahat kullanım imkanı sağlar.
There are 2 fixed armrest options with different designs. The height of the armrests is
designed in accordance with human ergonomics and provides comfortable use.

TEKERLEK /wheel
Frenli tekerlek yapısı ağırlığa duyarlı olarak hareket eder. Koltuğa
oturulduğu zaman frenler devre dışı kalarak hareket etmektedir. Üzerinde
yük yokken fren mekanizması devreye girer, koltuğun hareket etmesini
önler. Çift segmanlı teker tasarımı sayesinde sessiz hareket eder.
The braked wheel is weight sensitive. When sitting on the seat, the brakes are
deactivated and become moveable. When there is no weight on it, the brake mechanism
is activated, preventing the seat from moving. It moves silently thanks to its double
segmented wheel design.

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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Materyaller
Materials
KULLANILACAK MALZEME TÜRLERİ

TYPES OF MATERIALS TO BE USED
Kumaş seçeneği olmadığı için yalnızca siyah file mevcuttur.
Only black mesh as there is no fabric option.

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!

