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GALA ESD Forgószék 
        
 
 

Leírás    

▪ 5-ágú láb, 5 db vezetőképes kerékkel 

▪ Aszinkron mechanika: az ülőfelület és a háttámla külön-külön 
állítható 

▪ Pc mechanika: Komfort mechanika 20°-os dőlésszöggel 

▪ Biztonságos gázrugó 

▪ Strapabíró, vezetőképes szövetborítás az ülőfelületen és a háttámlán  

▪ Szín: szürke, kék, fekete vagy fekete műbőr 

▪ Terheléstől függően fékezett puha, vezetőképes kerekek 

▪ A szövetborítás normál tisztítószerekkel tisztítható 

▪ A műbőr borítás tisztítása langyos vízzel, mikroszálas kendővel 
ajánlott 

 
 

 

Villamos tulajdonságok 

 
    Szabvány       Jellemző értékek 

Levezetési ellenállás Rg MSZ EN 61340-5-1     106 Ω 

Felületi ellenállás Rs  MSZ EN 61340-5-1  < 106 Ω 
 

  

Rendelési adatok 

▪ Sx-110BL GALA forgószék, kerekekkel, PC mechanikával, magasság állíthatóság: 40:55cm, fekete 

▪ Sx-110BU GALA forgószék, kerekekkel, PC mechanikával, magasság állíthatóság: 40:55cm, kék 

▪ Sx-110GR GALA forgószék, kerekekkel, PC mechanikával, magasság állíthatóság: 40:55cm, szürke 

▪ Sx-110VL GALA forgószék, kerekekkel, PC mechanikával, magasság állíthatóság: 40:55cm, műbőr, fekete 

▪ Sx-111BL GALA forgószék, kerekekkel, aszinkron mechanikával, magasság állíthatóság: 40:55cm, fekete 

▪ Sx-111GR GALA forgószék, kerekekkel, aszinkron mechanikával, magasság állíthatóság: 40:55cm, szürke 

▪ Sx-111VL GALA forgószék, kerekekkel, aszinkron mechanikával, magasság állíthatóság: 40:55cm, műbőr, fekete 

▪ Sx-112BL GALA forgószék, fix lábon, PC mechanikával, magasság állíthatóság: 50:70cm, fekete 

▪ Sx-112GR GALA forgószék, fix lábon, PC mechanikával, magasság állíthatóság: 50:70cm, szürke 

▪ Sx-112VL GALA forgószék, fix lábon, PC mechanikával, magasság állíthatóság: 50:70cm, műbőr, fekete 

▪ Sx-113BL GALA forgószék, fix lábon, lábtartó gyűrűvel, PC mechanikával, magasság állíthatóság: 60:85cm, fekete 

▪ Sx-113GR GALA forgószék, fix lábon, lábtartó gyűrűvel, PC mechanikával, magasság állíthatóság: 60:85cm, szürke 

▪ Sx-113VL GALA forgószék, fix lábon, lábtartó gyűrűvel, PC mechanikával, magasság állíthatóság: 60:85cm, műbőr, 
fekete 
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