
Eggy

W obecnej rzeczywistości naprzemienna 
praca w biurze i w domu staje się standardem. 
Praca na sofie, taborecie, czy domowym 
fotelu jest niewygodna i negatywnie wpływa 
na nasze ciało. Dobre krzesło wspiera komfort 
pracy oraz ogranicza bóle kręgosłupa 
i nadgarstków. Dzięki Eggy przeniesiesz 
komfort biurowy do domu.

Cechy

— Posiada mechanizmy, dzięki którym 
zadbasz o swój kręgosłup zachowując 
możliwość naturalnego ruchu ciała.

 — Siatkowe oparcie zapewni doskonałą 
wentylację pleców, a podparcie lędźwi 
z manualną regulacją wysokości i głębokie 
siedzisko poprawią komfort pracy.

 — Dzięki regulowanym podłokietnikom 
z łatwością ułożysz ręce na właściwej 
wysokości odciążając barki.

 — Pasuje do każdego wnętrza, 
a dzięki możliwości konfiguracji wykończeń 
krzesło nabierze indywidualnego charakteru. 

 — Dostępne w kilkunastu rodzajach 
tapicerki, w tym Rivet – tkaninie w 100% 
uzyskanej z recyklingu plastikowych butelek.

Home office

Small office. Home office. Your office.
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Eggy do domu i do biura

Mechanizmy
Mechanizm FS umożliwia swobodne odchylanie się
i kołysanie, a także blokadę oparcia w 5 pozycjach. 
Opcjonalnie mechanizm może być wyposażony 
w regulację głębokości siedziska (wersja FST). 

Kolorystyka
Podstawa, podłokietniki, siedzisko i oparcie 
dostępne w białym i czarnym kolorze,
które można ze sobą dowolnie łączyć.

Podłokietniki
Podłokietniki – regulowane w jednej płaszczyźnie
góra/dół lub do wyboru – w dwóch płaszczyznach
góra/dół + regulacja nakładki przód/tył. 
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Waga 11,9 kg

Small office


