
NGS ERGONOMIC FOOT SUPPORT
FOOTNEST

SUPORTE ROBUSTO, ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL EM ALTURA
0º E 15º.

NGS Footnest é um suporte robusto, ergonômico e ajustável em
altura, que permite melhorar a tua postura durante o dia de
trabalho.

O apoio para os pés permite a inclinação para ambas as direções e
oferece um ângulo de inclinação entre 0º e 15º, basta uma leve
pressão dos pés.

É essencial que seja colocado numa posição correta para que seus
benefícios sejam aproveitados. Portanto, deverá ser regulado
consoante as necessidades específicas de cada utilizador.

Os benefícios deste acessório são inúmeros, corrigem a posição do
corpo e ajudam a libertar a tensão nos ombros e na zona lombar.

Esta base é equipada com pés de borracha antiderrapante que
impedem movimentos indesejados e não deixam arranhões ou
marcas no chão.

Sua grande superfície de 44,8 x 33,5 cm apresenta um
acabamento em relevo granulado. Esta textura oferece uma
função de relaxamento e massagem nas solas dos pés. Estimula a
circulação sanguínea e libera o estresse pressionando pontos
reflexos na planta do pé.

Este acessório é fabricado em poliestireno de alto impacto e é
muito resistente.

Sua montagem se destaca pela simplicidade, sem a necessidade
de parafusos. É só retirar da embalagem e colocar em baixo da
mesa de trabalho.

Por fim, pode ser limpo facilmente com um pano húmido.

Especificações técnicas

- Ajuda a melhorar a postura e a circula9ao mantendo os pés e as pernas
elevados.

- Fabricado em poliestireno de alto impacto.

- Inclina (O a 15 ) para fornecer o ângulo mais confortável.

- Plataforma grande: 448 x 335mm.

- Os pés antiderrapantes melhoram a estabilidade geral.

Conteúdo da embalagem

- Footnest

- Cartão de garantía de 2 anos

Informação logística

Unidade Caixa externa

EAN 8435430617924 8435430617931

Peso 0,00 0,00

Largura 0,45 0,47

Comprimento 335,00 0,35

Alto 0,13 0,47

Contém

Unidade 1

Caixa externa 5

Código arancelario: 940370000
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