GOLDEN SEAT ®– Banco semi sentado - BraSGoldeN
O Banco semi sentado é um banco para o
usuário ficar alternando em pé e sentado, com
grande e importante conotação de descanso
para a coluna e postura.
É sabido que uma boa cadeira ergonômica é
insubstituível, mas muitas vezes, ela não pode
ser usada sob pena de comprometer a
operação ou de introduzir um complicativo
ergonômico ou um fator de risco não
necessariamente ergonômico. Nestes casos
indicamos um Banco Semi Sentado. Mesmo
que o usuário não descanse TODO o tempo de
seu trabalho, mesmo que ele descanse a
coluna uma parte do tempo, já é algo muito
bom.
É indicado para as mais variadas tarefas,
desde linhas de produção e montagem,
atendimento, descanso de seguranças,
máquinas operatrizes, postos de inspeção, etc.
que exigem que o trabalhador fique de pé não
existindo a possibilidade de se usar cadeiras.
Produzidos em estrutura de aço tubular
mecânico sem emendas de espessura de
parede extra de alta resistência. Opções com
base triangular com 5 pés ou trapezoidal com
4 pés apoiados ao solo. Projetadas para
suportar até 130 kg
A altura do assento em relação ao piso possui até 19 estágios, podendo variar entre 36 cm até 96
cm, sem molas, sem travas. Assentos de vários tipos e materiais montados em estrutura que
dispensam molas e ou esferas, com movimento de giro de + - 20 graus. Todos intercambiáveis.
Encostos altura regulável em vários modelos e materiais. Rodízios trazeiros para transporte
opcional. Pés injetados em borracha sintética com regulagem de nível. Conheça a versão em aço
inox alimentício.
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GOLDEN SEAT ®– Banco semi sentado - BraSGoldeN
Assentos em Poliuretano injetado disponíveis para base com 4 ou 5 pés,

Assento Estofado, disponível somente para base com 5 pés,

Opções de encostos,

LINHA ART COLOR opções de cores
padrão preta ou colorida para serem
usados em locais especiais.
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