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Απαγορεύεται η αντιγραφή και αναδημοσίευση χωρίς έγγραφη άδεια. Το «Πλαίσιο» δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. Το «Πλαίσιο»
διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών του παρόντος τιμοκαταλόγου χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο παρών κατάλογος διανέμεται δωρεάν και ακυρώνει κάθε προηγούμενο.
Οι προσφορές ισχύουν για περιορισμένο αριθμό τεμαχίων και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Οι φωτογραφίες των προϊόντων έχουν διαφοροποιηθεί για τις ανάγκες
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Γιατί πονάς;

Αντιμετώπισε τον πόνο
στον αυχένα!
Ο αυχένας σου είναι μόνιμα πιασμένος και αυτό σε δυσκολεύει
στην καθημερινότητά σου; Ξεκίνα να διορθώνεις την στάση
του σώματός σου όταν εργάζεσαι, με τα κατάλληλα tips
και εργαλεία που σου προτείνουμε.

80%

είναι το ποσοστό των ατόμων
με αυχενικό σύνδρομο
και το πιο συνηθισμένο
σύμπτωμά τους
είναι ο πονοκέφαλος
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Γιατί η λάθος στάση σώματος επηρεάζει τον αυχένα σου;
Όταν εργάζεσαι πολλές ώρες μπροστά από μία οθόνη υπολογιστή, αυτά είναι τα βασικά λάθη
που κάνεις και σε πονάει ο αυχένας σου:
Δεν στηρίζεις
σωστά
τα χέρια
και τον
αγκώνα

Έχεις
τοποθετήσει
την οθόνη
σε λάθος
ύψος και
κλίση

Μάθε ποιος είναι ο σωστός τρόπος
για άνετη εργασία
Βασική προϋπόθεση η καρέκλα σου να είναι εργονομική
και να διαθέτει μπράτσα και προσκέφαλο. Για ακόμα
καλύτερη προσαρμογή, θα σε βοηθήσει μία βάση οθόνης.
Η οθόνη να είναι
τοποθετημένη σε
σωστό ύψος, έτσι ώστε
τα μάτια να κοιτάζουν
με ελαφριά κλίση
προς τα κάτω, χωρίς
να λυγίζει ο αυχένας
Οι αγκώνες
να λυγίζουν
από 90ο έως 110ο,
με τους βραχίονες
σε οριζόντια θέση
και τους ώμους
χαλαρούς

TiP:
Για τη χαλάρωση των μυών
στον αυχένα, τοποθέτησε
το δεξί χέρι στο κεφάλι
από αριστερά και στη
συνέχεια πίεσε με προσοχή
προς τα πλάγια.
Επανάλαβε το ίδιο με το
αριστερό χέρι από τα δεξιά.

1
2

Γιατί πονάς;

Δώσε τέλος στον πόνο της μέσης
Αν η καθιστική ζωή ταλαιπωρεί τη μέση σου
σε καθημερινή βάση, ετοιμάσου να αλλάξεις
τρόπο ζωής! Μία ήπια άσκηση, όπως το να
σταθείς για λίγο όρθιος και να περπατήσεις,
μπορεί να είναι ευεργετική για την υγεία σου.

80%

του πληθυσμού θα βιώσει
έντονο πόνο στη μέση
τουλάχιστον μία φορά
στη ζωή του, με κύριο
σύμπτωμα τη δυσκολία
στην κίνηση και τη
μειωμένη ικανότητα
κάμψης της πλάτης
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Για ποιο λόγο σε πονάει η μέση σου;
Η κύρια αιτία που αισθάνεσαι πόνους στη μέση είναι οι πολλές ώρες που κάθεσαι σε μια καρέκλα.
Ωστόσο, τα λάθη δεν περιορίζονται μόνο εκεί:
Τοποθετείς με
λάθος τρόπο
την πλάτη σου
με αποτέλεσμα
να βρίσκεται
σε μη
επιθυμητή
κλίση

Τα πόδια σου
βρίσκονται
σε λάθος ύψος
και δεν υπάρχει
επαρκής χώρος
για να κινούνται
ελεύθερα

Μάθε ποια είναι η σωστή στάση
σώματος για να μην ταλαιπωρείσαι
Για να νικήσεις τον πόνο στη μέση αρχικά θα χρειαστείς
μια εργονομική καρέκλα, ενώ η χρήση υποποδίου
θα σε βοηθήσει να στηρίξεις τα πόδια σου σωστά.
Όταν κάθεσαι στην καρέκλα,
τα πόδια σου να σχηματίζουν
γωνία από 90ο έως 110ο.
Επίσης, τα πέλματα
να είναι σε επίπεδη θέση
και να στηρίζονται πλήρως
στο πάτωμα. Αν δεν είναι
εφικτό, τότε θα πρέπει να
στηρίζονται από υποπόδιο
Η κλίση της πλάτης να
σχηματίζει ορθή γωνία
με το κάθισμα. Η πλάτη
να υποστηρίζεται από
την πλάτη της καρέκλας,
η οποία να ακολουθεί
τη φυσική καμπύλη
της μέσης

TiP:
Ανασήκωσε τα χέρια και τα
πόδια σου από το έδαφος,
καθώς προσέχεις το κεφάλι
σου να βρίσκεται σε ουδέτερη
θέση. Κούνησε τα χέρια σου
δεξιά και αριστερά, εκτελώντας
ταυτόχρονα κυκλικές κινήσεις,
ακριβώς πάνω από το έδαφος,
μέχρι το ύψος των ώμων
και επιστρέφοντας
πάλι πάνω από το κεφάλι.

Γιατί πονάς;

Θωρακίσου απέναντι στον πόνο
Μία ενόχληση στον θώρακα που επιμένει, μπορεί να οφείλεται στη λάθος στάση
σώματος σε καθημερινή βάση. Ένα γρήγορο περπάτημα ή 30 λεπτά γυμναστική
αποτελούν το ιδανικό ξεκίνημα για να νιώσεις καλύτερα.

90%

των περιπτώσεων με πόνο
στον θώρακα λόγω
μυοσκελετικής αιτίας,
παρουσιάζουν πιάσιμο,
σφίξιμο ή και πόνο
στην πλάτη
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Για ποιο λόγο νιώθεις πόνο στον θώρακα;
Η βασική αιτία που σε πονάει ο θώρακάς σου δεν είναι μόνο οι πολλές ώρες που κάθεσαι
σε μια καρέκλα, αλλά κυρίως ο τρόπος:
Οι ώμοι σου
βρίσκονται
πολύ μπροστά
και η καρέκλα
δεν στηρίζει
την πλάτη

Έχεις
τοποθετήσει
την οθόνη
σε λάθος
ύψος και κλίση

Μάθε τι χρειάζεται να κάνεις
για να ανακουφίσεις τον θώρακά σου
Μπορείς να αποφύγεις κάθε ενοχλητικό πόνο με την κατάλληλη
καρέκλα. Τοποθέτησε το σώμα σου στην ιδανική θέση
και ρύθμισε σωστά το ύψος της οθόνης με μία βάση.
Το σώμα σου να σχηματίζει
ορθή γωνία με την καρέκλα
και τα χέρια σου να είναι
σωστά τοποθετημένα
σε οριζόντια θέση
Τα μάτια να κοιτάζουν
με ελαφριά κλίση προς
τα κάτω, χωρίς να λυγίζει
ο αυχένας. Η οθόνη
τοποθετημένη σε σωστό
ύψος με τη βάση της

TiP:
Μην στηρίζεσαι στην πλάτη
της καρέκλας και μη λυγίζεις
τα χέρια σου.
Άφησε τους κοιλιακούς σου
να χαλαρώσουν,
δημιουργώντας μια αψίδα
στο κατώτερο τμήμα
της πλάτης σου.

Γιατί πονάς;

Για να μη φτάσει ο πόνος στα άκρα
Το μούδιασμα σε χέρια και πόδια αποτελεί ένα συχνό νευρολογικό σύμπτωμα,
το οποίο μπορείς να αποφύγεις αν δεν παραμείνεις ακίνητος στην ίδια θέση
για πολλές ώρες.

85%

των ατόμων που νιώθουν
τα άκρα τους μουδιασμένα
είναι πιθανό να βιώσουν
απώλεια ισορροπίας,
κράμπες και μυϊκή
αδυναμία
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Γιατί μουδιάζουν τα άκρα σου;
Αρχικά, προκύπτει όταν δεν υπάρχει σωστή ροή αίματος, συνήθως μετά από πολύωρη ακινησία.
Δεν είναι όμως η μόνη αιτία, καθώς μερίδιο ευθύνης έχεις και εσύ:
Έχεις τοποθετήσει
το κάθισμα
σε λάθος ύψος

Η στήριξη
των χεριών
και ειδικά
του καρπού,
είναι ελλιπής

Δεν υπάρχει
επαρκής
στήριξη για
τα πόδια σου

Μάθε τι πρέπει να κάνεις
για να προστατεύσεις τα άκρα σου
Μία καρέκλα με δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους
βοηθάει στην επιλογή του κατάλληλου ύψους για να κάθεσαι.
Επίσης βοηθάει ένα mousepad με ειδικά μαξιλαράκια για τους
καρπούς, καθώς και ένα υποπόδιο.
Το πληκτρολόγιο να είναι
ελάχιστα ανασηκωμένο
με τα υποστηρίγματα που
διαθέτει και οι καρποί σου
να στηρίζονται με ειδικό
mousepad
Τα πέλματα να είναι σε
επίπεδη θέση και να
στηρίζονται πλήρως στο
πάτωμα. Αν δεν είναι
εφικτό, τότε θα πρέπει να
στηρίζονται από υποπόδιο

TiP:
Μπορείς να ασχοληθείς με τους
καρπούς σου. Κράτησε τα χέρια
τεντωμένα σε ευθεία μπροστά
σου, και λύγισε τους καρπούς,
σαν να έλεγες «Σταμάτα!».
Στρέψε έπειτα τον καρπό έτσι
ώστε τα δάχτυλα να κοιτούν
προς το πάτωμα. Επανάλαβε
μέχρι να νιώσεις το τέντωμα.
Για τους αστραγάλους, δοκίμασε
να γράψεις με κάθε πόδι τα
γράμματα της αλφαβήτου.
Συλλάβισε το όνομά σου!

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Ο Τάσος Χαμπέρης
συμβουλεύει
Ο κορυφαίος εργοφυσιολόγος & καθηγητής
φυσικής αγωγής εξηγεί γιατί καταπονείται
το σώμα όταν παραμένει ακίνητο, και προτείνει
τον σωστό τρόπο για να καθόμαστε στο γραφείο.

Ο Τάσος δείχνει μία εύκολη
και αποτελεσματική άσκηση,
που ξεκουράζει όλο το σώμα.

Τάσο,
τι ακριβώς συμβαίνει
στο σώμα μας όταν είμαστε καθιστοί;
Όταν καθόμαστε πολλές συνεχόμενες ώρες σε μια καρέκλα, βάζουμε το σώμα στη διαδικασία
να υιοθετήσει αυτό που ονομάζουμε «νάρθηκα της καθημερινότητας». Να περιορίσει, δηλαδή,
τη λειτουργία και το εύρος κίνησης του, με φυσικό επακόλουθο να αποκτήσει μυϊκούς πόνους.
Η εργονομία έχει να κάνει με το πώς προσαρμόζεται το περιβάλλον στο σώμα μας και όχι το αντίθετο.
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Τι πρέπει να προσέξουμε όταν επιλέγουμε μία καρέκλα;
Σκοπός είναι να επιλέξουμε μια καρέκλα η οποία να έχει τη μέγιστη δυνατότητα προσαρμογής στα σημεία
που έχουμε περισσότερο ανάγκη. Είναι σημαντικό να μπορούμε να προσαρμόσουμε τα μπράτσα
και να τα φέρουμε στο σωστό ύψος και κλίση ή να μπορούμε να ρυθμίσουμε το βάθος του καθίσματος
ή ακόμα και το ύψος της πλάτης.

Ποια είναι η σωστή στάση σώματος όταν είμαστε καθιστοί;
Θα πρέπει η οθόνη να είναι στο ύψος των ματιών μας με μια μικρή απόκλιση, οι ωμοπλάτες να έχουν
επαφή με την καρέκλα και οι αγκώνες να στηρίζονται σε ορθή γωνία. Η απόσταση από το γραφείο
θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να ακουμπούν τουλάχιστον οι παλάμες, και το ύψος της καρέκλας να είναι
έτσι ρυθμισμένο, ώστε τα πόδια μας να ακουμπάνε στο έδαφος ή σε ένα υποπόδιο σε ορθή γωνία.

Το γραφείο παίζει ρόλο στο να καθόμαστε σωστά;
Εννοείται! Θα πρέπει να έχει το κατάλληλο μέγεθος, δηλαδή να υπάρχει αρκετός χώρος για να ακουμπάνε
τα χέρια μας επάνω. Να χωράει η οθόνη στην ευθεία των ματιών μας. Και προφανώς να διαθέτει
και το κατάλληλο ύψος.

Θα μοιραστείς μαζί μας μερικά μυστικά;
Προσπαθήστε τουλάχιστον κάθε μία ώρα να κάνετε ένα μικρό
διάλειμμα και να σηκώνεστε από την καρέκλα.
Υιοθετήστε την άσκηση στη ζωή σας και εγκαταλείψτε
τον «νάρθηκα της καθημερινότητας».
Αφιερώστε 3 ώρες την εβδομάδα για την εκγύμνασή σας.
Ακόμη κι ένα απλό περπάτημα σε μέτριο τέμπο είναι χρήσιμο.
Προσοχή στην επιλογή personal trainer. Επιλέγουμε μόνο
γυμναστές με αντίστοιχα πτυχία φυσικής αγωγής και αθλητισμού.

ΤiP:
Τις λίγες ώρες που πρέπει να κάθεται στο γραφείο, ο Τάσος Χαμπέρης επιλέγει
την καρέκλα Iliac, η οποία είναι επενδεδυμένη εξ ολοκλήρου με ύφασμα Mesh
και διαθέτει πολλές ρυθμίσεις για να την προσαρμόσεις στο σωματότυπό σου.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

O ειδικός
του Πλαισίου
αναλύει
...ποια είναι τα 5 βασικά ποιοτικά
χαρακτηριστικά που πρέπει
να έχεις υπόψη σου πριν επιλέξεις
την ιδανική καρέκλα.
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Πλάτη - Κάθισμα
Σημαντικό ρόλο παίζουν:
Οι διαστάσεις, το υλικό επένδυσης,
ο σκελετός του καθίσματος, καθώς
και το υλικό γεμίσματος, το οποίο
είναι υπεύθυνο για την άνεση και την αντοχή της καρέκλας.
Υπάρχουν 3 είδη υλικού γεμίσματος:
• Αφρολέξ τρίμμα - απλό
• Μονοκόμματο αφρολέξ - πιο ανθεκτικό
• Molded foam - με τη μεγαλύτερη αντοχή

02

Μηχανισμός
Να ελέγχουμε:
• τις λειτουργίες άνεσης
που προσφέρει (π.χ. relax)
• αν κλειδώνει σε προκαθορισμένες
θέσεις. Παράλληλα, εξίσου σημαντικοί παράγοντες
είναι το υλικό κατασκευής και το πάχος του μηχανισμού.
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Μπουκάλα
Υπάρχουν ποιοτικές κατηγορίες
σε κλίμακα από Class 1 μέχρι Class 4.
Όσο μεγαλύτερη η κλίμακα τόσο
καλύτερη η ποιότητα, αλλά και η αντοχή.
Επίσης, είναι σημαντικό οι μπουκάλες να διαθέτουν
πιστοποίηση TÜV και BIFMA.

Ο Γιάννης είναι ο Υπεύθυνος Ποιοτικού
Ελέγχου στον τομέα των επίπλων
γραφείου και με προϋπηρεσία 25 ετών,
οι συμβουλές του είναι πολύτιμες.
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Αστέρι

• Πλαστικό για χαμηλή
έως μέτρια αντοχή
• Μεταλλικό για
μεγαλύτερη αντοχή
• Αλουμίνιο για υψηλή αντοχή και μεγάλη
διάρκεια στον χρόνο
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Ροδάκια

• Πλαστικά
• Rubber (καουτσούκ)
για μεγαλύτερη αντοχή
και καλύτερη ποιότητα κύλισης.
Επίσης, είναι σημαντικό να προσέχουμε τις διαστάσεις
στο αστέρι και τα ροδάκια.
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Chair Challenge:
Φαίνονται ίδιες, αλλά δεν είναι!

Vs

Κοινή
Kαρέκλα

Καρέκλα
Πλαίσιο

Επιλέξαμε 2 φαινομενικά ίδιες καρέκλες,
μία δική μας και μία από την υπόλοιπη αγορά.
Ο ειδικός του Πλαισίου
ανέλαβε να εντοπίσει
τις διαφορές που κάνουν
τη… διαφορά.

50x50 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

55x50 cm

65x50 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΆΤΗΣ

75x55 cm

Seawood 10 mm

ΣΚΕΛΕΤΟΣ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Seawood 15 mm

Aφρολέξ τρίμμα

ΥΛΙΚΟ
ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ

Αφρολέξ μονοκόμματο

ΥΛΙΚΌ
ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

Τεχνητό δέρμα 1 mm

ΠΑΧΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

3 mm

ΣΎΝΔΕΣΗ
ΠΛΆΤΗΣ &
ΚΑΘΊΣΜΑΤΟΣ

Λάμα 8 mm

ΜΠΟΥΚΑΛΑ

Class 3 με πιστοποίηση TÜV

ΡΟΔΑΚΙΑ

Rubber 10 mm

ΜΈΓΕΘΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΎ

32 cm

Τεχνητό δέρμα 0,5 mm
2 mm
Λάμα 5 mm
Class 2 χωρίς πιστοποίηση
Πλαστικά 5 mm
29 cm

Η τιμή μιας καρέκλας δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την αγορά της.
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της είναι αυτά που θα σε βοηθήσουν στην τελική σου απόφαση.

Καρέκλες Top Class

Για κορυφαία εργονομία και άνεση
Με πληθώρα ρυθμίσεων για να προσαρμόζεται στις κινήσεις του σώματός σου, η καρέκλα
Ergohuman διαθέτει σκελετό από αλουμίνιο και συνδυάζει την ποιότητα με το μοντέρνο design.

Καρέκλα Γραφείου

Ergohuman Plus
Luxury
Κωδ.: 2344459

729€
5 Έτη Εγγύηση Πλαίσιο

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Σκελετός

Αλουμινίου

Ύφασμα Mesh

Ενισχυμένο με ελαστικές ίνες

Βάση

Αλουμινίου

Ροδάκια Rubber

Καουτσούκ με πάχος 60 mm

17
Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Η απόλυτη προσαρμογή
σε 3 σημεία:
Αυχένας
Ρυθμιζόμενο
προσκέφαλο
2 κατευθύνσεων

Μέση

Υποστήριξη με
προσαρμοζόμενη
πίεση

Χέρια
Ρυθμιζόμενα
μπράτσα
4 κατευθύνσεων

Μηχανισμός
Synchro

που προσαρμόζεται ιδανικά
στις κινήσεις του σώματός σου

Ρυθμιζόμενη
πλάτη

Ρυθμιζόμενο
κάθισμα

με δυνατότητα
αυξομείωσης του ύψους

με ρύθμιση βάθους
αλλά και κλίσης

Η γνώμη του ειδικού
Αξιολογούμε τον συνδυασμό
ποιοτικών και εργονομικών
χαρακτηριστικών κάθε καρέκλας.

Αυχένας

Μέση

Χέρια

Καρέκλες Top Class

Η καρέκλα που γίνεται ένα με το σώμα σου
Με ειδική υποστήριξη στον αυχένα και τη σπονδυλική στήλη, η καρέκλα Pofit προσφέρει άνεση,
εργονομία και ξεκούραση στην καθημερινότητά σου.

Καρέκλα Γραφείου

Pofit

Κωδ.: 3052117
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

599€

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός

Αλουμινίου

Ύφασμα Mesh

Ενισχυμένο με ελαστικές ίνες

Βάση

Αλουμινίου

Ροδάκια Rubber

Καουτσούκ με πάχος 60 mm
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Εργονομικά Χαρακτηριστικά

3 φορές
περισσότερη
υποστήριξη
του σώματος

3 συνδέσεις
θωρακικών σπονδύλων
συνδέσεις
5 οσφυϊκών σπονδύλων
1 σύνδεση ιερού οστού
Προσκέφαλο
4 κατευθύνσεων

με ρυθμιζόμενο ύψος, κλίση, γωνία
και προσαρμογή στον αυχένα

Μπράτσα
3 κατευθύνσεων

Ρυθμιζόμενο
κάθισμα

με δυνατότητα ρύθμισης
ύψους, βάθους και γωνίας

με ρύθμιση βάθους

Η γνώμη του ειδικού
Αξιολογούμε τον συνδυασμό
ποιοτικών και εργονομικών
χαρακτηριστικών κάθε καρέκλας.

Αυχένας

Μέση

Χέρια

Καρέκλες Top Class

Αγκαλιάζει κάθε σου κίνηση
Η 3D υποστήριξη της καρέκλας iOO Flex αγκαλιάζει και μιμείται τις κινήσεις της μέσης,
προστατεύοντας την οσφυϊκή μοίρα και εξασφαλίζοντάς σου έτσι μια άνετη εμπειρία καθίσματος.

Καρέκλα Γραφείου

iOO Flex

Κωδ.: 3809692
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

499€

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός

Relax Synchro

Ύφασμα Mesh

Ενισχυμένο με ελαστικές ίνες

Βάση

Αλουμινίου

Ροδάκια Rubber

Καουτσούκ με πάχος 60 mm
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Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Η 3D
υποστήριξη
μέσης:

Προσφέρει μέγιστη δυνατή
οσφυϊκή υποστήριξη

Ακολουθεί την κίνησή σου
σε 3 διαστάσεις

Μπράτσα
3 κατευθύνσεων

με δυνατότητα ρύθμισης ύψους,
μπρος-πίσω και δεξιά-αριστερά

Ρυθμιζόμενο
ύψος πλάτης

Προσκέφαλο
3 διαστάσεων

με δυνατότητα
αυξομείωσης του ύψους

με ρυθμιζόμενο ύψος, κλίση, βάθος
και προσαρμογή στον αυχένα

Η γνώμη του ειδικού
Αξιολογούμε τον συνδυασμό
ποιοτικών και εργονομικών
χαρακτηριστικών κάθε καρέκλας.

Αυχένας

Μέση

Χέρια

Καρέκλες Top Class
Με ανατομική στήριξη στην πλάτη και τη σπονδυλική
σου στήλη, η Ergofit προσαρμόζεται «έξυπνα»
στις κινήσεις του σώματός σου, εξασφαλίζοντας
άνετη και εργονομική θέση καθίσματος.

Καρέκλα Γραφείου

Ergofit

Κωδ.: 3604810
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

569€

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Σκελετός Αλουμινίου
και ενισχυμένο
πλαστικό

Υλικό
Ύφασμα Mesh
ενισχυμένο
με ελαστικές ίνες

Μηχανισμός
Relax Synchro
αυτορρυθμιζόμενος
ανάλογα το βάρος

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Χέρια

Καρέκλα επενδεδυμένη εξ ολοκλήρου
με ύφασμα Mesh, με εργονομικό σχεδιασμό
και υψηλή ποιότητα υλικών.

Προσαρμοζόμενη
υποστήριξη μέσης

Καρέκλα Γραφείου

Iliac

Κωδ.: 2857278
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

449€
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση Αλουμινίου
με ροδάκια rubber

Υλικό
Ύφασμα Mesh
ενισχυμένο
με ελαστικές ίνες

Μηχανισμός
Relax Multiblock
3 θέσεων

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Ρυθμιζόμενη
πλάτη καθ’ ύψος

Προσαρμοζόμενη
υποστήριξη μέσης

Ρυθμιζόμενο
προσκέφαλο
καθ’ ύψος και κλίση

Χέρια

Μπράτσα
3 κατευθύνσεων

Ρυθμιζόμενο ύψος
πλάτης & βάθος
καθίσματος
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Ο συνδυασμός υφάσματος Mesh και καθίσματος
από molded foam, δημιουργεί την ιδανική αίσθηση
για αναπαυτική και ξεκούραστη εργασία
σε καθημερινή βάση.

Καρέκλα Γραφείου

Lumbar

Κωδ.: 2484943
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

399€

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση Αλουμινίου
με ροδάκια rubber

Υλικό
Ύφασμα Mesh
ενισχυμένο
με ελαστικές ίνες

Μηχανισμός
Relax Multiblock
3 θέσεων

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Κάθισμα από
Molded Foam

Ρυθμιζόμενη
πλάτη καθ’ ύψος

Προσαρμοζόμενη
υποστήριξη μέσης

Χέρια

Καρέκλα Γραφείου

Lyon

Κωδ.: 3534200
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Η καρέκλα Lyon διαθέτει πληθώρα εργονομικών
ρυθμίσεων και ποιοτικά υλικά, προσφέροντας
άνεση και πρακτικότητα σε ιδανική τιμή.

299€
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση Αλουμινίου
με ροδάκια rubber

Υλικό
Ύφασμα Mesh
ενισχυμένο
με ελαστικές ίνες

Μηχανισμός
Relax Multiblock

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Ρυθμιζόμενο
βάθος καθίσματος

Χέρια

Υποβοήθηση
μέσης

Ρυθμιζόμενη
πλάτη καθ’ ύψος

Καρέκλες Διευθυντικές
Αν ψάχνεις μία διευθυντική καρέκλα
με minimal design, ενισχυμένο σκελετό και
μηχανισμό Relax Synchro, τότε η καρέκλα Nobby
είναι η ιδανική επιλογή για σένα.

Καρέκλα Γραφείου

Nobby

Κωδ.: 2345757
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

449€

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Αλουμινίου

Υλικό
Τεχνητό δέρμα

Μηχανισμός
Relax Synchro

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Κάθισμα από
Molded Foam

Ρυθμιζόμενο
ύψος καθίσματος

Χέρια

Με σύγχρονο και επιβλητικό design, η καρέκλα
Grand θα αναβαθμίσει σημαντικά τον χώρο
εργασίας σου.

Καρέκλα Γραφείου

Grand

Κωδ.: 2226863
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

449€

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Αλουμινίου

Υλικό
Τεχνητό δέρμα

Μηχανισμός
Relax Multiblock

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Κάθισμα από
Molded Foam

Ψηλή & ανατομική
πλάτη

Μπράτσα
αλουμινίου
με εργονομικό
σχεδιασμό

Χέρια

Μπράτσα αλουμινίου
με εργονομικό
σχεδιασμό
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Διαθέτοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις, καθώς
και αναπαυτικό κάθισμα, η καρέκλα Snug θα σου
προσφέρει την απαραίτητη άνεση και ξεκούραση.

Καρέκλα Γραφείου

Snug

Κωδ.: 2476444
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

329€

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Μεταλλική
επιχρωμιωμένη

Υλικό
Τεχνητό δέρμα

Μηχανισμός
Permanent Contact

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Ρυθμιζόμενο
μαξιλάρι μέσης

Πτυσσόμενο
υποπόδιο

Ανάκλιση
έως 1700

Χέρια

Με αίσθηση πολυτέλειας και άνεσης
χάρη στα 5 ενσωματωμένα μαξιλάρια, η καρέκλα
Minister προσδίδει διευθυντικό χαρακτήρα
στην εργασία σου.

Καρέκλα Γραφείου

Minister

Κωδ.: 2053632
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

299€
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Ενισχυμένο
πλαστικό

Υλικό
Τεχνητό δέρμα
υψηλής ποιότητας

Μηχανισμός
Relax

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Χέρια

Ψηλή & ανατομική
πλάτη

5 έξτρα ενσωματωμένα
μαλακά μαξιλάρια

Επενδεδυμένα
μπράτσα

Καρέκλες Διευθυντικές
Με διαχρονική σχεδίαση και ψηλή πλάτη,
η καρέκλα Otello θα σε κρατήσει στη σωστή
στάση σώματος όσο εργάζεσαι.

Καρέκλα Γραφείου

Otello

Κωδ.: 1422944
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

199€

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Ενισχυμένο
πλαστικό

Υλικό
Τεχνητό δέρμα

Μηχανισμός
Relax

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Ψηλή
πλάτη

Ειδική σχεδίαση
πλάτης

Χέρια

Με σύγχρονο και ταυτόχρονα διαχρονικό design,
η καρέκλα Comfy συνδυάζει την άνεση με την
απαραίτητη ποιότητα.

Καρέκλα Γραφείου

Comfy

Κωδ.: 2417405
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

179€
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση μεταλλική
επιχρωμιωμένη με
rubber ροδάκια

Υλικό
Τεχνητό δέρμα

Μηχανισμός
Relax

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Ψηλή & ανατομική
πλάτη με
ενσωματωμένο
μαξιλάρι αυχένα

Κάθισμα
με καμπυλωτή κλίση
για σωστή κυκλοφορία
του αίματος

Μπράτσα μεταλλικά
επενδεδυμένα με
μαξιλάρια

Χέρια

Επενδεδυμένα
μπράτσα
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Μία all-time classic επιλογή, η καρέκλα Toledo
διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά
για να νιώθεις άνετα όσο εργάζεσαι.

Καρέκλα Γραφείου

Toledo

Κωδ.: 1319884
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

149€

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Μεταλλική
επιχρωμιωμένη

Υλικό
Γνήσιο δέρμα
και PU

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Ρυθμιζόμενο
ύψος καθίσματος

Λειτουργία
Relax

Χέρια

Η ψηλή και άνετη πλάτη της είναι κατασκευασμένη
από ύφασμα Mesh, για να σε στηρίζει σωστά, όση
ώρα κάνεις τις ιδέες σου πραγματικότητα.

Καρέκλα Γραφείου

Mesh

Κωδ.: 1352407
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

119€
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Μεταλλική

Υλικό
Ύφασμα Mesh

Μηχανισμός
Relax

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Χέρια

Ψηλή
πλάτη

Υποστήριξη
μέσης

Καρέκλες Gaming

Ένα bucket κάθισμα για το γραφείο σου
Η gaming καρέκλα που αντέχει στα... δύσκολα, αφού είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας
ύφασμα με τεχνολογία Repeltek, που δε φθείρεται και δε λεκιάζει.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Victorage

Καρέκλα Γραφείου
Gaming Delta Series
Repeltek

Βάση
Αλουμινίου

Γέμισμα
με αφρό υψηλής
πυκνότητας

Σκελετός
Ατσάλινο πλαίσιο

Επένδυση
Ύφασμα υψηλής
ποιότητας
με τεχνολογία
Repeltek

Κωδ.: 3782549
Εγγύηση: 3 Έτη Πλαίσιο

429€

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Εργονομική σχεδίαση
πλάτης

Ρυθμιζόμενη κλίση
έως 155⁰

Μπράτσα
3D

Λειτουργία
Relax Multiblock
τύπου Bucket

Η γνώμη του ειδικού
Αξιολογούμε τον συνδυασμό
ποιοτικών και εργονομικών
χαρακτηριστικών κάθε καρέκλας.

Αυχένας

Μέση

Χέρια
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Εργονομικός σχεδιασμός που υπερέχει
Οι καρέκλες γραφείου Pink Angel & Purple Princess «αγκαλιάζουν» το σώμα σου, ενώ το ξεχωριστό
design τους κάνει το gaming «γυναικεία υπόθεση».

Victorage

Καρέκλα Γραφείου
Gaming Pink Angel
& Purple Princess
Εγγύηση: 3 Έτη Πλαίσιο

369€

Κωδ.: 3803929
Κωδ.: 3782565

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Η γνώμη του ειδικού
Αξιολογούμε τον συνδυασμό
ποιοτικών και εργονομικών
χαρακτηριστικών κάθε καρέκλας.
Βάση
Αλουμινίου

Γέμισμα
Με αφρό υψηλής
πυκνότητας

Εργονομική σχεδίαση
πλάτης

Ρυθμιζόμενη κλίση
έως 155⁰

Αυχένας
Μέση

Σκελετός
Ατσάλινο πλαίσιο

Επένδυση
Τεχνητό δέρμα
υψηλής ποιότητας

Μπράτσα
3D

Λειτουργία
Relax Multiblock
τύπου Bucket

Χέρια

Καρέκλες Gaming

Για να κυριαρχείς σε κάθε μάχη!
Οι καρέκλες της Victorage αναβαθμίζουν την gaming εμπειρία σου, με τεχνολογία καθισμάτων
Benz S-Class και 20 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή μηχανισμών ακριβείας.

Victorage

Καρέκλες Γραφείου
Gaming V Series
Εγγύηση: 3 Έτη Πλαίσιο

379€

Κωδ.: 3603113

Κωδ.: 3602796

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Κωδ.: 3602818

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Η γνώμη του ειδικού
Αξιολογούμε τον συνδυασμό
ποιοτικών και εργονομικών
χαρακτηριστικών κάθε καρέκλας.
Βάση
Αλουμινίου
με ενισχυμένα
rubber ροδάκια

Γέμισμα
Με αφρό υψηλής
πυκνότητας

Εργονομική σχεδίαση
για στήριξη της
σπονδυλικής στήλης

Ρυθμιζόμενη κλίση
έως 155⁰

Αυχένας
Μέση

Επένδυση
Τεχνητό δέρμα υψηλής
ποιότητας με αδιάβροχη
προστασία

Σκελετός
Ατσάλινο πλαίσιο

Μπράτσα
3 κατευθύνσεων

Λειτουργία Relax με
μηχανισμό Multiblock
τύπου Bucket

Χέρια
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Στηρίζεσαι σωστά, παίζεις καλύτερα!
Αν ψάχνεις άνετη και ξεκούραστη καρέκλα, σε προσιτή τιμή, για ατελείωτο gaming,
τότε η σειρά GP της Victorage αποτελεί την ιδανική επιλογή για σένα.

Victorage

Καρέκλες Γραφείου
Gaming GP Series
Εγγύηση: 3 Έτη Πλαίσιο

299€

Κωδ.: 3603156

Κωδ.: 3603172

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Η γνώμη του ειδικού
Αξιολογούμε τον συνδυασμό
ποιοτικών και εργονομικών
χαρακτηριστικών κάθε καρέκλας.
Βάση
Ενισχυμένο πλαστικό
με rubber ροδάκια

Γέμισμα
Με αφρό υψηλής
πυκνότητας

Εργονομική σχεδίαση
για στήριξη της
σπονδυλικής στήλης

Ρυθμιζόμενη κλίση
έως 155⁰

Αυχένας
Μέση

Επένδυση
Τεχνητό δέρμα υψηλής
ποιότητας με αδιάβροχη
προστασία

Σκελετός
Ατσάλινο πλαίσιο

Μπράτσα
2 κατευθύνσεων

Λειτουργία Relax
με μηχανισμό Relax
τύπου Bucket

Χέρια

Καρέκλες Gaming

Ένας μαχητής στο γραφείο σου
Ετοιμάσου να κατακτήσεις τον κόσμο του gaming με την καρέκλα Nemesis και το εντυπωσιακό
design που διαθέτει. Επιλέγεις μεταξύ 2 χρωμάτων και είσαι έτοιμος για μάχη!

Καρέκλα Γραφείου

Gaming Nemesis II
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

219€

Κωδ.: 3373835

Κωδ.: 3373878

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Η γνώμη του ειδικού
Βάση
Ενισχυμένο πλαστικό
με rubber ροδάκια

Επένδυση
Συνδυασμός υφάσματος
Mesh και τεχνητού
δέρματος

Μηχανισμός
Relax τύπου Bucket

Αξιολογούμε τον συνδυασμό
ποιοτικών και εργονομικών
χαρακτηριστικών κάθε καρέκλας.

Αυχένας

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Μέση

Χέρια
Αποσπώμενο μαξιλάρι
μέσης για πρόσθετη
στήριξη

Μπράτσα ρυθμιζόμενα
καθ’ ύψος

Ψηλή πλάτη για
μεγαλύτερη υποστήριξη
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Μπες στη μάχη με άνεση
Η gaming καρέκλα γραφείου με φιλοσοφία... αγωνιστικού bucket καθίσματος και εντυπωσιακό
σχεδιασμό θα σου χαρίσει ατελείωτες ώρες διασκέδασης, αλλά και ξεκούρασης.

Καρέκλα Γραφείου

Gaming Nemesis
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

269€

Κωδ.: 3798313

Κωδ.: 3796582

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Η γνώμη του ειδικού
Αξιολογούμε τον συνδυασμό
ποιοτικών και εργονομικών
χαρακτηριστικών κάθε καρέκλας.
Βάση
Μεταλλική

Εργονομική σχεδίαση
καθίσματος μπάκετ

Ρυθμιζόμενη κλίση
έως 170⁰

Αυχένας
Μέση

Επένδυση
Τεχνητό δέρμα
υψηλής ποιότητας

Μπράτσα
3 κατευθύνσεων

Αποσπώμενα
μαξιλαράκια
πλάτης και κεφαλής

Χέρια

Καρέκλες Gaming
Με δυναμικό design για να ταιριάζει
τόσο στο γραφείο, όσο και στο gaming
δωμάτιό σου.

Καρέκλα Γραφείου

Gaming Racer
Κωδ.: 2049546
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

179€

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Ενισχυμένο
πλαστικό
με rubber ροδάκια

Υλικό
Συνδυασμός υφάσματος Mesh
για αποτροπή εφίδρωσης
και τεχνητού δέρματος

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Επενδεδυμένα
μπράτσα

Χέρια

Ποιος είπε ότι το gaming είναι αποκλειστικά
αντρική υπόθεση; Βρες την ιδανική καρέκλα
για κάθε supergirl.

Καρέκλα Γραφείου

Gaming Venus
Κωδ.: 3541061
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

159€

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Ενισχυμένο
πλαστικό

Υλικό
Τεχνητό δέρμα

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Επενδεδυμένα
μπράτσα

Λειτουργία
Relax

Χέρια

Λειτουργία Relax
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Μοντέρνο design, ανθεκτικότητα και άνεση
στη χρήση για ξεκούραστο διάβασμα
και παιχνίδι με τις ώρες.

Καρέκλα Γραφείου

Gaming Racer Teen
Κωδ.: 2159724
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

159€

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Ενισχυμένο
πλαστικό

Υλικό
Τεχνητό δέρμα

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Επενδεδυμένα
μπράτσα

Λειτουργία Relax

Χέρια

Καρέκλα Γραφείου

Gaming Racer Mini
Κωδ.: 2159732
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

119€

Για τους μικρούς fan του gaming,
με επένδυση από τεχνητό δέρμα και
ενισχυμένα μαξιλάρια για σωστή στήριξη.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Ενισχυμένο
πλαστικό

Υλικό
Τεχνητό δέρμα

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Χέρια

Ενισχυμένα
μαξιλάρια στο
κάθισμα

Λειτουργία
Relax

Καρέκλες Home Office
Με στιβαρή κατασκευή και άνετο κάθισμα,
χάρη στα 4 ενσωματωμένα μαξιλάρια,
είναι κατάλληλη για πολύωρη χρήση.

Καρέκλα Γραφείου

Posh

Κωδ.: 2863960
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

249€

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Μεταλλική
επιχρωμιωμένη
με rubber ροδάκια

Υλικό
Τεχνητό δέρμα
υψηλής ποιότητας

Σκελετός
Μεταλλικός
επιχρωμιωμένος
υψηλής αντοχής

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
4 ενσωματωμένα μαξιλάρια,
3 στην πλάτη
και 1 στο κάθισμα

Χέρια

Οι λιτές γραμμές και η κλασική της σχεδίαση,
δίνουν σε κάθε χώρο την αίσθηση της κομψότητας
και του επαγγελματισμού.

Καρέκλα Γραφείου

Elegant ΙΙ

Κωδ.: 3809919
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

209€
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Μεταλλική επιχρωμιωμένη
με rubber ροδάκια

Υλικό
Τεχνητό δέρμα
υψηλής ποιότητας

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Ψηλή πλάτη για
κατάλληλη στήριξη
του σώματος

Λειτουργία
Relax

Χέρια

Λειτουργία Relax με μηχανισμό
Multiblock και δυνατότητα
να κλειδώνει σε 3 θέσεις
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Αισθητική και άνεση σε μία καρέκλα,
από τεχνητό δέρμα υψηλής ποιότητας
και με εργονομική σχεδίαση.

Καρέκλα Γραφείου

Luxury

Κωδ.: 2268396
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

269€

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Ενισχυμένο πλαστικό
με rubber ροδάκια

Υλικό
Τεχνητό δέρμα
υψηλής ποιότητας

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Εργονομική
σχεδίαση πλάτης
και καθίσματος

Λειτουργία
Relax

Χέρια

Καρέκλα Γραφείου

Net

Κωδ.: 2409593
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Μια καρέκλα ιδανική για το γραφείο,
με μοντέρνα σχεδίαση, ανατομική πλάτη
και ύφασμα Mesh.

169€
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Μεταλλική επιχρωμιωμένη
με rubber ροδάκια

Υλικό
Ύφασμα Mesh
για αποτροπή εφίδρωσης

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Χέρια

Πλάτη
με εργονομική
σχεδίαση

Λειτουργία Relax με μηχανισμό
Multiblock και δυνατότητα
να κλειδώνει σε πολλές θέσεις

Καρέκλες Home Office

Η Tailor-made επιλογή
Με τις ρυθμίσεις που διαθέτει έρχεται στα μέτρα σου, για να βρεις
την ιδανική θέση που ταιριάζει στον σωματότυπό σου.

Καρέκλα Γραφείου

Ρυθμιζόμενο
προσκέφαλο
καθ’ ύψος και κλίσης

Κωδ.: 3023966
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Ρυθμιζόμενη
πλάτη
καθ’ ύψος

Tailor

249€

Ρυθμιζόμενα
μπράτσα
σε 3 κατευθύνσεις
Ρυθμιζόμενο
βάθος
καθίσματος

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Η γνώμη του ειδικού
Αξιολογούμε τον συνδυασμό
ποιοτικών και εργονομικών
χαρακτηριστικών κάθε καρέκλας.
Βάση
Αλουμινίου
με rubber ροδάκια

Υλικό
Ύφασμα Mesh
για αποτροπή εφίδρωσης

Μασίφ λάμα σύνδεσης
πλάτης-καθίσματος
πάχους 10 mm

Αυχένας

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Μέση

Χέρια
Κάθισμα από molded foam
για αναπαυτική αίσθηση
και μεγάλη διάρκεια ζωής

Ενσωματωμένο
ρυθμιζόμενο μαξιλάρι
μέσης

Λειτουργία Relax με μηχανισμό
Multiblock και δυνατότητα
να κλειδώνει σε 3 θέσεις
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Ένα πολυ-εργαλείο για το γραφείο σου
Σχεδιασμένη να ταιριάζει σε κάθε γραφείο, διαθέτει κάθισμα από molded foam,
ύφασμα Mesh για αποτροπή της εφίδρωσης και ποιοτικά υλικά κατασκευής.
Καρέκλα Γραφείου

Angle

Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

229€

Κωδ.: 3229173

Κωδ.: 3036863

Κωδ.: 2488167

Κωδ.: 2488175

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Η γνώμη του ειδικού
Αξιολογούμε τον συνδυασμό
ποιοτικών και εργονομικών
χαρακτηριστικών κάθε καρέκλας.
Βάση
Αλουμινίου
με rubber ροδάκια

Μηχανισμός
Relax Multiblock
και δυνατότητα κλειδώματος
σε 3 θέσεις

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Ρυθμιζόμενα μπράτσα
καθ’ ύψος

Ρυθμιζόμενη
υποστήριξη μέσης

Κάθισμα από molded foam
O αφρός που διαθέτει
δημιουργεί μια εργονομικά
κατάλληλη υποστήριξη
και έχει ως αποτέλεσμα
ένα άνετο και ευχάριστο
κάθισμα για κάθε σωματότυπο.
Το υλικό κατασκευής
εγγυάται την ίδια αίσθηση
καθίσματος ακόμα και μετά
από μακροχρόνια χρήση.

Αυχένας

Μέση

Χέρια

Καρέκλες Home Office

Top κάθισμα για άνετη εργασία
Ένα κάθισμα με μοντέρνα αισθητική, επιλογή τριών χρωμάτων και εργονομικές λειτουργίες,
κατάλληλο για το γραφείο ή το σπίτι.
Καρέκλα Γραφείου

Top ||

Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

149€

Κωδ.: 3024342

Κωδ.: 3023974
Κωδ.: 3024350

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Η γνώμη του ειδικού
Αξιολογούμε τον συνδυασμό
ποιοτικών και εργονομικών
χαρακτηριστικών κάθε καρέκλας.
Μπουκάλα
Επιχρωμιωμένη
κατηγορίας Class 3

Βάση
Μεταλλική
επιχρωμιωμένη

Υλικό
Ύφασμα Μesh
για αποτροπή εφίδρωσης

Αυχένας

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Μέση

Ρυθμιζόμενα μπράτσα
καθ’ ύψος

Ρυθμιζόμενο
προσκέφαλο
καθ’ ύψος και κλίση

Υποστήριξη μέσης
με μαξιλαράκι ρυθμιζόμενο
σε βάθος και ύψος

Λειτουργία
Relax

Χέρια
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Διαθέσιμη σε 4 χρωματικές επιλογές,
με ρυθμιζόμενο ύψος πλάτης
και υποστήριξη μέσης.

Καρέκλα Γραφείου

Focus

Κωδ.: 3548147
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

129€

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση μεταλλική
επιχρωμιωμένη

Υλικό
Ύφασμα Μesh
για αποτροπή εφίδρωσης

Μηχανισμός
Relax

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Ρυθμιζόμενα μπράτσα
καθ’ ύψος

Ρυθμιζόμενη
υποστήριξη μέσης

Ρυθμιζόμενη πλάτη
καθ’ ύψος

Χέρια

Καρέκλα Γραφείου

Rhino

Κωδ.: 2053624
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Εργονομικά σχεδιασμένη, με ανατομική πλάτη
που αγκαλιάζει το σώμα σου και ακολουθεί
την κάθε σου κίνηση, και με ποικιλία χρωμάτων
για να επιλέξεις.

119€
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Μεταλλική
επιχρωμιωμένη

Υλικό
Ύφασμα Mesh
για αποτροπή εφίδρωσης

Μπουκάλα
Επιχρωμιωμένη
κατηγορίας Class 3

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Χέρια

Κάθισμα με καμπυλωτή
σχεδίαση στο εμπρός
τμήμα που βοηθάει στην
κυκλοφορία του αίματος

Πλάτη
με εργονομική
σχεδίαση

Λειτουργία
Relax

Καρέκλες Παιδικές - Εφηβικές
Με ρυθμιζόμενη πλάτη, άνετο κάθισμα
και 3 χρώματα για να επιλέξεις ποιο
θα ταιριάξει καλύτερα σε κάθε γραφείο.

Καρέκλα Γραφείου

Tahiti

Κωδ.: 2565943
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

119€

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Πλαστικό

Υλικό
Από μαλακό και
αντιιδρωτικό
ύφασμα

Μηχανισμός
Permanent Contact

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Ρυθμιζόμενη πλάτη
καθ’ ύψος και κλίση

Χέρια

Διαθέτει επένδυση από ύφασμα Mesh
στην πλάτη για αποφυγή της εφίδρωσης,
ανακλινόμενα μπράτσα, καθώς και μηχανισμό
Relax για απόλυτη ελευθερία κινήσεων.

Καρέκλα Γραφείου

Handy

Κωδ.: 2411172
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

89€
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Πλαστικό

Υλικό
Ύφασμα Mesh στην πλάτη
για αποτροπή εφίδρωσης

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Ανακλινόμενα
μπράτσα

Λειτουργία
Relax

Χέρια

Ψηλά και σταθερά
μπράτσα
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Η Student αποτελεί την ιδανική καρέκλα
για παιδιά, με μοντέρνο design και ρυθμίσεις
για να προσαρμόζεται όσο το παιδί μεγαλώνει.

Καρέκλα Γραφείου

Student

Κωδ.: 2336197
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

119€

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Μεταλλική
επιχρωμιωμένη
με rubber ροδάκια

Αφαιρούμενα
καλύμματα

Σκελετός
Μεταλλικός

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Εργονομική
σχεδίαση πλάτης

Ρυθμιζόμενη πλάτη
καθ’ ύψος

Ρυθμιζόμενο
βάθος καθίσματος

Μέση

Καρέκλα Γραφείου

LT-020

Κωδ.: 1193317
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Άνετη και οικονομική επιλογή,
ιδανική για μαθητές που τους αρέσει
το πολύωρο διάβασμα.

6990€
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Πλαστικό

Μηχανισμός
Basic & Relax Back

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Μέση
Χέρια

Ψηλά & σταθερά
μπράτσα

Αναπαυτικό
κάθισμα

Λειτουργία
Relax πλάτης

Καρέκλες Παιδικές - Εφηβικές

Καρέκλες γραφείου με αποκλειστικά σχέδια
H μελέτη θα αποκτήσει διασκεδαστικό χαρακτήρα με παιδικές καρέκλες γραφείου
σε αποκλειστικά σχέδια!
Παιδικές Καρέκλες
Γραφείου

Fox, Shark,
Unicorn, Dinosaur
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

4990€

Κωδ.: 3695921

Κωδ.: 3441466

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Πλαστικό

Υλικό
Ύφασμα Mesh στην πλάτη
για αποτροπή εφίδρωσης

Κωδ.: 3695964

Κωδ.: 3695972

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Αναπαυτικό
κάθισμα

Ανατομική
σχεδίαση πλάτης

Μέση
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Ψηλή πλάτη, μοντέρνο design και 5 χρώματα
για να ταιριάζει με κάθε παιδικό γραφείο.

Καρέκλα Γραφείου

High II

Κωδ.: 3660664
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

4990€

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Πλαστικό

Υλικό
Ύφασμα Mesh

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Κάθισμα
με εργονομική σχεδίαση

Ψηλή πλάτη

Μέση

Κατάλληλη για μαθητές, η σχολική
καρέκλα Kid σου επιτρέπει να ρυθμίσεις
το ύψος του καθίσματος για να διαβάσεις
με άνεση στο σπίτι.

Καρέκλα Γραφείου

Kid II

Κωδ.: 2686392
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

3990€
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Βάση
Πλαστικό

Υλικό
Ύφασμα ανθεκτικό
στις τριβές

Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Αυχένας
Ρυθμιζόμενο
ύψος καθίσματος

Μέση

Αναπαυτικό
κάθισμα

Γραφεία Sit & Stand

Ένας νέος τρόπος εργασίας
Τα όρθια γραφεία έχουν αποκτήσει εξαιρετική δημοφιλία τα τελευταία χρόνια,
καθώς αν εργαστείς όρθιος ακόμη και για 30 λεπτά, τα οφέλη για την υγεία
και το σώμα σου είναι σημαντικά.

Γραφείο

Sit & Stand II
Διαστάσεις: 160χ80 cm
Κωδ.: 3651940

499€
Διπλό Μοτέρ:
με ταχύτητα 38 mm/s
Αθόρυβη λειτουργία:
κάτω από 50 db
Διαφορετικές θέσεις:
δυνατότητα αποθήκευσης
3 θέσεων
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Φέρε το γραφείο…
στο ύψος σου
To γραφείο Sit & Stand διαθέτει ηλεκτρικές
ρυθμίσεις, με τις οποίες μπορείς να μεταβάλλεις
το ύψος του γραφείου ανάλογα τις ανάγκες σου.

Διαθέτει
ενσωματωμένο
χρονόμετρο
για να το χρησιμοποιείς
για υπενθυμίσεις

Με τα γραφεία Sit & Stand
είναι πανεύκολο να αλλάζεις
θέση εργασίας μέσα στην ημέρα
και η χρήση τους αποδεικνύεται
ευεργετική στην καθημερινότητά σου:

01
02
03
04
05
06

Μείωση πόνου
στη μέση
Μείωση του ρίσκου
για καρδιακή πάθηση
Μείωση του ρίσκου
για παχυσαρκία
Αποκτάς ενέργεια
και θετική διάθεση
Μείωση του ζαχάρου και του
ρίσκου για Διαβήτη Τύπου 2
Τονώνεις την
παραγωγικότητά σου

Η σειρά διατίθεται στις παρακάτω επιλογές:

Walnut

Oak

Grey

White

Γραφεία Home Office
Με vintage αισθητική και ενσωματωμένο
διαχειριστή καλωδίων, αποτελεί ιδανική λύση
για εργασία.

Με ρετρό αισθητική και ειδική επένδυση επιφάνειας,
που δεν απορροφά το νερό, για να εργάζεσαι
με την ησυχία σου.

Γραφείο

Γραφείο

Κωδ.: 2678861
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Κωδ.: 2174502
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Vintage

Διαστάσεις επιφάνειας 120x60 cm
Υλικό επιφάνειας MDF πάχους 19 mm

189€

Ένα γραφείο με minimal αισθητική
και εξτρα αποθηκευτικό χώρο για laptop
ή μικροαντικείμενα.

Retro

Διαστάσεις επιφάνειας 120x60 cm
Υλικό επιφάνειας MDF πάχους 19 mm

Σχεδίαση που ξεχωρίζει και συνδυάζεται
με λευκό χρώμα, μεταλλικό σκελετό και δύο
ευρύχωρα συρτάρια για «έξυπνη» αποθήκευση.

Γραφείο

Γραφείο

Κωδ.: 2687836
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Κωδ.: 3033627
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Home

Edge

Διαστάσεις επιφάνειας 120x58 cm
Υλικό επιφάνειας MDF πάχους 18 mm

149€

159€

Διαστάσεις επιφάνειας 120x60 cm
Υλικό επιφάνειας Μελαμίνη πάχους 16 mm

139€
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Κομψό σχεδιαστικά γραφείο, με ρύθμιση
ύψους που ταιριάζει ακόμα και σε ανισομερείς
επιφάνειες για ξεκούραστη εργασία.

Γραφείο με μεταλλική πλάτη για να κρατάς
σημειώσεις με μαγνητάκια και να δώσεις
ξεχωριστό στυλ.

Γραφείο

Γραφείο

Κωδ.: 2811065
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Κωδ.: 3024407
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Steady

Διαστάσεις επιφάνειας 120x74 cm
Υλικό επιφάνειας MDF πάχους 40 mm

169€

Διαθέτει μεγάλη μεταλλική πλάτη και σχεδίαση
που βοηθάει στην οργάνωση των πραγμάτων σου.

Temper

Διαστάσεις επιφάνειας 110x55 cm
Υλικό επιφάνειας Μελαμίνη & ΜDF

Mοντέρνο, απλό, λειτουργικό, με μεταλλικό
σκελετό και στιβαρή κατασκευή.

Γραφείο

Γραφείο

Κωδ.: 3024393
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Κωδ.: 2493810
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Alloy

Διαστάσεις επιφάνειας 100x50 cm
Υλικό επιφάνειας Μελαμίνη & ΜDF

119€

109€

Pure

Διαστάσεις επιφάνειας 110x55 cm
Υλικό επιφάνειας Μελαμίνη πάχους 15 mm

119€

Γραφεία Gaming
Το γραφείο σου προσαρμόζεται
για να στέκεται στο ύψος… κάθε περίστασης,
ενώ ο RGB φωτισμός του φτιάχνει ατμόσφαιρα
για την απόλυτη εμπειρία gaming!

Γραφείο

Nemesis Sit&Stand
Κωδ.: 3808130
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Ειδική βάση
για να τοποθετήσεις
τα ακουστικά σου

299€
Διαστάσεις επιφάνειας 120x60 cm

Με σταθερό σκελετό, διαχωριστές
καλωδίων και μοναδική σχεδίαση,
για μια απόλυτη gaming εμπειρία.
Ειδική βάση
για να τοποθετήσεις
τα ακουστικά σου

Γραφείο

Nemesis Tokyo Red
Κωδ.: 3006638
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

169€

Διαστάσεις επιφάνειας 116x60 cm
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Διαθέτει μεγάλη επιφάνεια εργασίας
και εντυπωσιακή σχεδίαση, για να είσαι
πάντα έτοιμος για μάχη.

Μεγάλο βάθος επιφάνειας
(72,5 cm) για να χωράει
όλο τον gaming εξοπλισμό

Γραφείο

Nemesis Green
Κωδ.: 3001156
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

149€

Διαστάσεις επιφάνειας 116x72,5 cm

Με έντονο gaming χαρακτήρα, σταθερή
μεταλλική κατασκευή και 2 χρώματα,
για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει
περισσότερο.
Ειδική βάση
για να τοποθετήσεις
το ποτήρι σου

Γραφείο
Ειδική βάση
για να τοποθετήσεις
τα ακουστικά σου

Nemesis II
Κωδ.: 3424650, 3424642
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

149€

Διαστάσεις επιφάνειας 120x60 cm

Γραφεία Business

Επαγγελματική
Σειρά Γραφείων Rene
Το γραφείο είναι κατασκευασμένο
από μελαμίνη πάχους 25 mm και διαθέτει
δύο διαχειριστές καλωδίων

Γραφείο
150x70 cm

Ερμάριο
80x45x82 cm
Κωδ.: 2748401
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Κωδ.: 2748371
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

179€

199€

Συρταριέρα
Τροχήλατη
40x45,5x60 cm
Κωδ.: 2748517
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

159€
Η σειρά διατίθεται
στις παρακάτω επιλογές:

Ερμάριο
80x45x123 cm
Κωδ.: 2748398
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

219€
Medium
Oak

Beech
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Επαγγελματική σύνθεση
γραφείου Executive
Σύνθεση
Γραφείου
Κωδ.: 2904721
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

599€

Διαθέτει διαχειριστή για οργάνωση
και τοποθέτηση των καλωδίων
Η σύνθεση ενσωματώνει:
• Γραφείο 180x80 cm
• Προέκταση 180x65,5x50 cm
• Συρταριέρα με δύο συρτάρια
• 2 ντουλάπια
• Ραφιέρα

Γραφεία Business

Επαγγελματική
Σειρά Γραφείων Industrial
Γραφείο
160x80 cm

140x80 cm

Κωδ.: 2289342
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Κωδ.: 2289318
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

279€

259€

Συρταριέρα
42x56 cm
Κωδ.: 2289660
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

199€
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Η επιφάνεια του γραφείου είναι από μελαμίνη πάχους 25 mm
ενώ τα τετράγωνα πόδια του είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό μέταλλο
πάχους 40x40 mm

Ερμάριο
90x81 cm

Προέκταση
80x60 cm
Κωδ.: 2289369
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

159€

Κωδ.: 2289741
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Η σειρά διατίθεται
στις παρακάτω
επιλογές:

229€
Walnut

Beech

Oak

Grey

White

Αξεσουάρ Υποπόδια

Αξεσουάρ για να εργάζεσαι
πιο ξεκούραστα
Αν επιθυμείς να βελτιώσεις την στάση του σώματός σου και να ελαττώσεις την πίεση που ασκείται
στη σπονδυλική σου στήλη, ένα υποπόδιο αποτελεί την ιδανική λύση.

Με το υποπόδιο:
• Απλώνεις τα πόδια σου κάτω από το γραφείο,
διατηρώντας τη σωστή γωνία
• Πραγματοποιείται σωστή αιμάτωση
των κάτω άκρων

Υποπόδιο

FT-816

Κωδ.: 1877038
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

2490€

Ειδικές «ροδέλες» για μασάζ πελμάτων
Ειδικός μηχανισμός ρύθμισης κλίσης
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Ειδικές «ροδέλες» για μασάζ στα πέλματα

Ανατομική επιφάνεια

Υποπόδιο FT-714

Υποπόδιο Round

Κωδ.: 1877011 Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Κωδ.: 3233677 Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

2290€

Αποσπώμενη επιφάνεια για εύκολο καθάρισμα

1490€
Ρύθμιση κλίσης: Πολλαπλές θέσεις

Υποπόδιο FT-612

Υποπόδιο Μεταλλικό F-6011

Κωδ.: 1877003 Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Κωδ.: 3667383 Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

2090€

1590€
Δάπεδο
Προστασίας
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο
Κωδ.: 614343

134,6x114,3 cm

3990€
Κωδ.: 614335

121,9x91,4 cm

3490€

Αξεσουάρ Βάσεις Οθόνης

Η οθόνη σου στη σωστή βάση
Για να αποφύγεις τους έντονους μυϊκούς πόνους εν ώρα εργασίας, είναι σημαντικό να τοποθετείς
την οθόνη του υπολογιστή σου στη σωστή θέση. Χρησιμοποίησε μια βάση στήριξης για να φέρεις
την οθόνη στο ύψος των ματιών σου, έτσι ώστε το κεφάλι να μην κινείται σε κλίση μεγαλύτερη των 45°.

Bάση Οθόνης

MA-200
Κωδ.: 2961873

4490€
VESA: 100χ100 mm / 75χ75 mm
Pivot: 180°

5 Έτη Εγγύηση Πλαίσιο

Τοποθέτησε την οθόνη σου στην κατάλληλη θέση,
για να προστατεύσεις την σπονδυλική σου στήλη
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VESA: 100χ100 mm / 75χ75 mm

VESA: 100χ100 mm / 75χ75 mm

Βάση Οθόνης MA-100

Βάση Οθόνης MA-250

Κωδ.: 2695502

Κωδ.: 3298515

3990€

4990€

5 Έτη Εγγύηση Πλαίσιο

5 Έτη Εγγύηση Πλαίσιο

Βάση Οθόνης ST-320

Βάση Οθόνης Turbo-X MS-200

Κωδ.: 3700844

Κωδ.: 2961016

• Διαστάσεις: 54χ23 cm
• Ρύθμιση ύψους: 3 θέσεις

• Διαστάσεις: 58x21x13 cm
• Ρύθμιση ύψους: 2 θέσεις

1490€

3990€

Αξεσουάρ Φωτιστικά

Δώσε φως στο γραφείο σου
Αν νιώθεις τσούξιμο στα μάτια ή συχνούς πονοκεφάλους, είναι πολύ πιθανό να οφείλεται
στην απουσία επαρκούς ή κατάλληλου φωτισμού στο γραφείο σου. Ο σωστός φωτισμός πρέπει
να διαχέεται στο χώρο και να μην δημιουργεί έντονη αντίθεση και αντανακλάσεις στην οθόνη.

Φωτιστικό Led

Deep-Light

Κωδ.: 3601730
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

3990€

01

Ασύρματη φόρτιση Ενσωματωμένη
βάση ασύρματης
φόρτισης 4,5 W

02

3 επίπεδα φωτεινότητας
για να δημιουργήσεις
την ιδανική ατμόσφαιρα
στο χώρο σου

03

Εύκαμπτο σώμα,
προσαρμόζεται
ώστε να δίνει
φως εκεί που
πραγματικά
έχεις ανάγκη
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Θερμό
για διάβασμα

Φωτιστικό Led Rod Light
Κωδ.: 3601773 Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

3990€

Ψυχρό
για δουλειά
στον υπολογιστή

Λευκό
για ξεκούραση

• 3 επίπεδα θερμοκρασίας χρώματος
• 3 επίπεδα φωτεινότητας
• Ρυθμιζόμενη κλίση

Συνδύασέ το με:

Λάμπα Led Yoda
Κωδ.: 2920344

169€
Φωτιστικό Γραφείου D-Light
Κωδ.: 2864002 Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

• Διακόπτης αφής
• Ισχύς λάμπας: 3,5 W

2990€

Φωτιστικό Γραφείου Student
Sentio
Κωδ.: 3227111, 3227006
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

999€
• Τύπος λαμπτήρα: E27
• Ισχύς λάμπας: 25 W max

Γιατί Πλαίσιο Υπηρεσίες

1
2
3

Είμαστε 50 χρόνια δίπλα σου!
Μεγάλη Ποικιλία
& Διαθεσιμότητα
Εδώ θα βρεις εκατοντάδες
επιλογές σε γραφεία,
καρέκλες και συνοδευτικά
έπιπλα, όλα διαθέσιμα
ανά πάσα στιγμή.

Δωρεάν Μεταφορικά
& Άμεση Παράδοση
Κάνεις την παραγγελία σου
τηλεφωνικά ή στο plaisio.gr
και παραλαμβάνεις μέσα σε 24 ώρες
σε ένα κατάστημα Πλαίσιο ή στην
πόρτα σου. Φέρνουμε την παραγγελία
σου σε όποιο όροφο βρίσκεσαι,
και μην ξεχνάς ότι για αγορές
άνω των 35€ σου κάνουμε δώρο
τα μεταφορικά.

Υπηρεσία
Συναρμολόγησης
από μόλις 10€
Μην αγχώνεσαι για το ποιος
θα συναρμολογήσει τα έπιπλα
που αγόρασες για το γραφείο σου
από το Πλαίσιο. Οι εξειδικευμένοι
τεχνικοί μας έρχονται στον χώρο σου
και το αναλαμβάνουν εκείνοι.

4
5
6

Εγγύηση
έως 5 Έτη
Για τα επόμενα 5 χρόνια
θα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο,
καθώς με την εγγύηση
από το Πλαίσιο, γλιτώνεις
το κόστος επισκευών
που μπορεί να προκύψει
σε αυτό το διάστημα.

After Sales
Support
Με πλήρες απόθεμα
σε ανταλλακτικά, άμεση
διαθεσιμότητα και office expert
συνεργάτες να σου λύνουν
κάθε απορία, το Πλαίσιο
βρίσκεται πάντα δίπλα σου
σε ό,τι χρειαστείς.

Τρόποι
Πληρωμής
Στο Πλαίσιο είμαστε ευέλικτοι
στον τρόπο πληρωμής. Μπορείς
να αποκτήσεις όλα τα είδη
γραφείου που ονειρεύεσαι,
είτε με μετρητά είτε με κάρτα
ή με το πρόγραμμα δόσεων
«Μήνα-Μήνα», χωρίς πιστωτική
κάρτα και με άμεση έγκριση.
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Ανακάλυψε
όλα τα μυστικά & tips εργονομίας
από τους ειδικούς

1
2
3
4

Διάλεξε
την ιδανική καρέκλα
από το Πλαίσιο

Ρύθμισέ τη
για να ταιριάζει
στον σωματότυπό σου

Συνδύασέ τη
με το κατάλληλο
γραφείο
Απόλαυσε
την άνεση στην
καθημερινότητά σου

Μπες στο plaisio.gr
για περισσότερες
επιλογές & σχέδια

Κάλεσέ μας
και θα σου λύσουμε
κάθε απορία

Επισκέψου
ένα κατάστημα Πλαίσιο
για μια live δοκιμή

