iTrek
Ergonomski stol

Poskrbite za svoje
bolj udobno
in pravilno
sedenje
Vse več današnjih poklicev zahteva delo z računalnikom kjer številni presedijo
tudi več kot deset ur na dan. Tako dolgo sedenje lahko s časom povzroča poškodbe in bolečine v hrbtu, vratu, rokah in vse to je ponavadi posledica slabega ali
nepravilnega sedenja. Da bi se izognili tem poškodbam izberite ergonomski pisarniški stol, ki vam pomaga vzdrževati pravilno držo.

Stol iTrek je vsekakor prava izbira, saj vam nudi veliko ergonomskih nastavitev,
kjer so vsi deli stola optimizirani na način, da vam omogočajo boljše sedenje.
Ergonomsko oblikovan sedež je izdelan iz kakovostne in zelo obstojne tkanine,
mrežno hrbtišče bo poskrbelo za večji pretok zraka in manjše potenje. Sinhroni mehanizem priznanega italijanskega proizvajalca Donati zagotavlja natančne
nastavitve stola, ki vas bodo navduševale vrsto let. Nenazadnje si z obračanjem
kolesnega mehanizma nastavite jakost v ledvenem delu. Tako bo iTrek nastavljen
ravno prav, da se bo prilagodil vašemu telesu.

Mrežno hrbtišče
omogoča večjo pretočnost zraka in
s tem manjše potenje, je nastavljivo
po višini za velikosti uporabnikov
med 160 cm in 190 cm.

Naslon za glavo
poskrbi za ustrezno podporo
glave in vratu.

Naslona za roke
sta nastavljiva po višini. Spustita se
dovolj nizko, da se lahko popolnoma približate pisalni mizi. Tako
zagotovite pravilno držo ob dolgem
sedenju.

Ledvena opora
s pomočjo kolesnega mehanizma
uravnavate ustrezno oporo v ledvenem delu.

Ergonomsko sedišče
prešito s trpežno in kakovostno tkanino. Testirano za
uporabnike do 120 kg.

Naklon hrbtišča
nudi možnost zaklepanja in
nastavitve naklona v treh
različnih položajih. Sinhroni
mehanizem omogoča prosti
naklon za takojšno sprostitev.

Trdota nagiba
z zategovanjem ali odtegovanjem ročice, prilagodite čvrstost
nagiba glede na vašo težo.

Podnožje

Koleščka
premera 60 mm za različne
podlage in optimalno mobilnost v
pisarni.

Pet-krako podnožje iz aluminijeve
zlitine z epoksi premazom.

Domača pisarna
Pisarniški stol iTrek se bo lepo podal tudi domači pisarni ali mladinski sobi. Bodisi da
ga uporabljate za delo z računalnikom, ali se na njemu učite, ergonomske nastavitve
vam bodo omogočile, da si poiščete udobje sedenja po svoji meri. Izbirate lahko
med različnimi barvnimi kombinacijami za barvno sinergijo prostora v svojem domu.
Obenem bo odlična oblikovna dovršenost stola prav tako pripomogla lepšemu videzu
domačega okolja.

Moderen

dizajn

Tako kot lahko izbor napačne obleke pokvari vaše razpoloženje, tako lahko tudi slaba izbira pohištva vpliva na
nezadovoljstvo z ambientom vašega delovnega okolja, ki
ste si ga ustvarili. Zato poskrbite, da boste kupili tak pisarniški stol, ki bo ustvarjal eleganco in udobnost na delovnem mestu, obenem pa bo pustil vašim obiskovalcem,
partnerjem ali strankam vtis odlično urejene in zasnovane
okolice.

Enostavna
in hitra sestava
Pri sestavi ne potrebujete pomoči prijatelja in ne orodja za sestavo.
Stol sestavite v nekaj korakih:

- Pritrdite kolesca na podnožje,
- vstavite dvižnik,
- stol položite na dvižnik,
- sprostite ročico za naklon ter rahlo potisnite naslon nazaj.

Stol je pripravljen za nadaljnje nastavitve.

Mnenja uporabnikov
Pri nakupu stola iTrek me je v samem
začetku pritegnil njegov moderen izgled ter sama funkcionalnost stola, ki
je izredno prijazna uporabniku. Stol je
ergonomsko izredno dobro zasnovan.
Od kar uporabljam stol iTrek nimam
več težav z utrjenostjo. Toplo ga priporočam vsakemu, ki razmišlja o menjavi pisarniškega stola.

Na brezplačni preizkus sem dobil stol
iTrek. Ker sem imel že dokaj star stol,
za katerega nisem odštel ogromno
denarja sem si rekel, da je prišel
čas, ko si zaslužim nekaj boljšega.
Po dvodnevnem preizkusu med več
urnim delom z računalnikom, je ta stol
uspešno zadovoljil vsa moja pričakovanja. Zdaj ga tudi sam priporočam
nekaterim našim strankam.

Uroš (GPO)
Direktor

Toni (IT-biro)
Direktor

Prej sem sedel na dokaj neudobnem stolu s fiksnim naslonom
za roke, zato se nisem mogel približati mizi. Ob dolgem delu
z računalnikom sem si želel udobnejši stol. Ko smo dobili
priložnost preizkusiti stol iTrek, sem takoj opazil bistveno razliko
v udobju sedenja. Popolnoma me je navdušil sprostitveni nagib,
saj večkrat na dan naredim premor ter se ob tem razmigam in
sprostim. Direktorica se je zdaj odločila zamenjati vse stole v
računovodstvu.
Albert (SXS)
Računovodja

Stol iTrek sem zamenjala za stol, katerega mi je ortoped odsvetoval glede
na pekočo bolečino v spodnjem delu
hrbta in medenice. Imam ga tri mesece
in to ravno v času zaključevanja
poslovnega leta, ko dejansko presedim več kot osem ur dnevno.Tudi po
dolgotrajnem sedenju so se bolečine
zmanjšale. iTrek me je prepričal.
Vanja (Fibernet)
Računovodkinja

Začeli smo razmišljati o nakupu dveh stolov za učenje, saj
najina otroka Tilen in Nina vse več časa prebijeta za svojima
pisalnima mizama. Šola od njiju zahteva več urno sedenje. Zato
smo v ospredje, pri odločitvi o nakupu ustreznega stola, postavili ergonomske nastavitve, ki se bodo čim bolje prilagodile telesu.
Kupili smo stola Itrek, ki sta po opisu na spletu izpolnjevala
želena merila. Če nam ne bi ustrezala so nam pri Ergovisnu zagotovili, da nam vrnejo kupnino. Z velikim veseljem lahko povem,
da sta otroka nad stoloma navdušena in pravita “To je najboljši
stol za učenje in pisanje domačih nalog”.
Saško

Pooblaščeni prodajalec

https://rajkom.si

