
A D ÉS TSA BT. ÁLTAL FORGALMAZOTT INTERSTUHL ÉS BIMOS 
SZÉKEK 10 ÉVES GARANCIÁVAL RENDELKEZNEK, MÖGÖTTÜK 
EURÓPA EGYIK MEGHATÁROZÓ, KÖRNYEZETTUDATOSAN 
GONDOLKOZÓ SZÉKGYÁRTÓJA ÁLL.
A német gyártócéget 1961-ben alapították, a termékek fejlesztése során 
tudományos kutatásokkal igyekszenek biztosítani az egészséges ülést 
szolgáló innovatív megoldásokat.

10 ÉV
GARANCIA

MIÉRT HASZNÁLJON 
INTERSTUHL / BIMOS SZÉKEKET?

 k 10 év teljes körű garancia, mely a piac legkedvezőbb ár/érték arányú székét 
biztosítja!

 k Nem tartalmaz egészségre káros, rákkeltő anyagokat (ülő és hátlap szivacs), 
mint az olcsó távol-keletről származó termékek!

 k Az ülő és hátlap szivacs betétje NEM ragasztási technológiával készül textil 
és bőr bevonat esetében, mint az olcsó távol-keletről származó termékeknél, 
ezért tartóssága drasztikusan hosszabb (10 év garancia)!

 k INTERSTUHL irodai székek összeszerelve szállítva, mely 100%-os szakszerű 
gyári összeszerelést biztosít! (BIMOS székekre nem vonatkozik.)

 k A legszigorúbb ergonómiai és ipari szabványoknak megfelelnek a székek. 
(TÜV, LGA, GS, Quality Office, BIFMA, BLAUER ENGEL, … Certifikációk)

 k Az INTERSTUHL/BIMOS székek a folyamatos innováció eredményei, mely 
a piac egyik leghatékonyabb egészségmegőrző termékeit nyújtja az ülő 
munkahelyi területeken. 

 k  Az INTERSTUHL/BIMOS székek használata számos egészségügyi problémát 
kiküszöböl és kockázatot csökkent melyek az ülő munkából származnak. 
(Nyaki és ágyéki gerinc problémák, trombózis, koncentrációvesztés, stb.)

 k Az INTERSTUHL/BIMOS székek használatával csökkenthető a kollégák ülő 
munkához köthető betegségéből fakadó munkakimaradás költségei.

 k Az INTERSTUHL/BIMOS székek használatával növelhető és biztosítható az 
ülő munkát végező kollégák elégedettsége és a cég iránt érzett lojalitása.

 k Az INTERSTUHL/BIMOS székek kiemelkedő ergonómiája növeli a 
produktivitást, mert kizárólag a székek hatnak közvetlenül a munkahelyek 
kialakításánál a produktivitásra.

 k Az INTERSTUHL/BIMOS székek vásárlása biztonságot jelent a vásárlónak, 
mert magas szintű terméktámogatást nyújt a cég akár a székek használata 
(használati útmutatók és videók), kiválasztása (technikai adatlapok) és 
az esetleges garanciális javítása területén (10 év garancia) a jelenben 
és a jövőben is, ellenben a távol-keleti ismeretlen gyártók csekély 
terméktámogatásával.

BIMOS SZÉKEK
AZ ÖN GYÁRTÁSÁNAK KÉNYELMÉÉRT, ERGONÓMIÁJÁÉRT ÉS PRECIZITÁSÁÉRT!



Bimos NEON 
 - 9573 görgős munkaszék

 ( Szinkron mechanikás

 ( Ülésmagasság állítható: 450-620 mm között 

 ( Cserélhető ülőbetét

 ( Ergonómikus kialakítás, háttámla magasság, ülésmélység és -dőlésszög  
állíthatósággal

 ( Alumínium csillagláb

 ( Választható ülőbetétek: ESD szövet, műbőr, PU hab, supertec

Certifikációk

Bimos NEXXIT 
 - 9031 lábtartós magas munkaszék

 ( Szinkron mechanikás automatikus tömegszabályzás

 ( Ülésmagasság állítható: 450-600 mm között

 ( Ergonómikus kialakítás, háttámla magasság, ülésmélység és -dőlésszög  
állíthatósággal

 ( Alumínium csillagláb

 (  Választható ülőbetétek: ESD szövet, műbőr, PU hab, supertec

Certifikációk

A SZÉK TOVÁBBI VARIÁCIÓKBAN IS ELÉRHETŐ

A SZÉK TOVÁBBI VARIÁCIÓKBAN IS ELÉRHETŐ



Reméljük, hogy az általunk kínált Bimos székek segítségével

 ( egészségesebb ülést biztosíthatunk Önnek

 ( kiegyensúlyozottabbá, elégedettebbé tehetjük munkanapjait

 ( és munkaadója is örömmel veszi a fentiek folytán az Ön növekvő hatékonyságát és elkötelezettségét!

A D és Tsa Bt. által forgalmazott Interstuhl és Bimos székek 10 éves garanciával rendelkeznek, mögöttük Európa egyik megha-
tározó, környezettudatosan gondolkozó székgyártója áll. A német gyártócéget 1961-ben alapították, a termékek fejlesztése 
során tudományos kutatásokkal igyekszenek biztosítani az egészséges ülést szolgáló innovatív megoldásokat.

bimos

Bimos ISITEC 
 - 9603 PU hab fix munkaszék

 ( Állítható háttámla- és ülés dőlésszöggel

 ( Ülésmagasság állítható: 430-600 mm között

 ( Háttámla magassága állítható

 ( Poliamid csillagláb

Certifikációk

A SZÉK TOVÁBBI VARIÁCIÓKBAN IS ELÉRHETŐ



Bimos FIN
 - 9144 álláskönnyítő

 ( Ülésmagasság: 620-850 mm között állítható

 ( Az ülés 20°-ban forgatható bal és jobb oldali irányban

 ( Alumínium keret

 (  Csere lábak kemény és puha padlókhoz

Certifikációk
A SZÉK TOVÁBBI VARIÁCIÓKBAN IS ELÉRHETŐ

Bimos FLEX
 - 9419 álláskönnyítő

 ( Ülésmagasság 510 - 780 mm

 ( 360° fokban forgatható ülés

 ( Lábakkal és lábtartó gyűrűvel

 ( PU hab ülőfelület

Certifikációk
A SZÉK TOVÁBBI VARIÁCIÓKBAN IS ELÉRHETŐ

Bimos STANDING REST 
 - 9456 álláskönnyítő

 (Összecsukható lábtámasz

 ( Ülésmagasság: 640-840 mm között

 ( Az ülés 10°-ban előre dönthető

 ( Acél keret

Certifikációk
A SZÉK TOVÁBBI VARIÁCIÓKBAN IS ELÉRHETŐ

BIMOS ERGONOMIKUS  
ÁLLÁSKÖNNYÍTŐK

Legyen szó kutatásról, fejlesztésről vagy gyártásról – állásra sűrűn szükség van. A folyamatos állómunka ugyanakkor komoly 
terhet jelent az emberi test számára. A Bimos álláskönnyítői azokat a dolgozókat segítik, akiknek hosszú ideig kell állniuk, 
anélkül, hogy zavarnák őket a munkájukban. Széleskörű segítséget jelentenek ezek a termékek, az egyszerű támogatástól 
kezdve egészen a dinamikus ülő- és állóhelyzet változtatásnál szükséges rugalmasabb megoldásig. Mindegyik álláskönnyítő 
kompakt kialakítású, könnyen szállítható, mozdítható.
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