TIGER UP
[GLIDE-TEC] INSIDE

TIGER UP

Tiger UP 6 HA
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Tiger UP. Nowoczesna klasyka.

|| Opatentowany mechanizm GLIDE-TEC pobudzający do prawidłowego z ergonomicznego punktu widzenia ruchu wzmacniającego
plecy
|| Projekt: Ray Carter
|| 3 różne wysokości oparcia
|| Smukła, charakterystyczna linia z precyzyjnymi przeszyciami
Pięcioramienna podstawa wykonana z poliamidu, aluminium lakierowanego proszkowo na kolor czarny lub srebrny oraz aluminium
polerowanego
Eleganckie krzesło na płozie
Opcjonalnie: 4-komorowy AirShape System – oparcie, które myśli
za ciebie, z automatycznym dopasowaniem do naturalnych zmian
kształtu kręgosłupa
Opcjonalnie: odchylany zagłówek, wieszak na ubrania, wykończenie
antystatyczne, wersja konferencyjna na stopkach
Tiger UP 8 HA

Tiger UP 4 A

CZ

Tiger UP. Moderní klasika!

Tiger UP 5 A

EN

Tiger UP. A modern classic.

|| Patentovaný GLIDE-TEC mechanismus pro ergonomicky správný
pohyb
|| Designováno Rayem Carterem
|| Produktová řada se 3 různě vysokýme opěráky
|| Štíhlé, osobité linie s elegantním prošitím!

|| Patented GLIDE-TEC mechanism for ergonomically correct
movement
|| Designed by Ray Carter
|| Product line with 3 different backrest heights
|| Slim, distinctive lines with elaborate stitching!

Pětiramenný kříž z černého nylonu, hliníkový práškovaný v černé nebo
stříbrné barvě nebo leštěný

Five star base in nylon black, powder coated aluminum black
or silver metallic and polished

Elegantní židle na konzoli

Elegant cantilever chair

Volitelně: 4-komorový AirShape system – opěrka, která na Vás myslí –
s automatickým přizpůsobením přirozeným změnám tvaru páteře

Optional: 4-chamber-AirShape-System – the backrest that
thinks for you, with automatic adjustment to the natural change
of the spinal column

Volitelně: sklopná opěrka hlavy, věšák na kabát, anti-statická úprava,
konferenční verze

Optional: tilting headrest, coat hanger, anti-static finish,
conference version
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TIGER UP
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GLIDE-TEC
Komfort inteligentnego siedzenia – ergonomia doskonała
Inteligentní a pohodlné sezení – dokonalá ergonomie
Intelligent sitting comfort – perfect ergonomics

2. Wygodniejsze siedzenie

3. Większy komfort

Twoje ręce cały czas znaj dują się na powierzchni
roboczej.
GLIDE-TEC utrzymuje Cię w ciągłym ruchu, a jednocześnie ułatwia wygodną pracę w dowolnej pozycji siedzącej. Niezależnie od tego, czy odchylasz się do tyłu,
czy jesteś wyprostowany, w każdej pozycji twoje ręce
stykają się z blatem biurka lub klawiaturą.

Mechanizm GLIDE-TEC podpiera plecy w każdej
pozycji.
Twoje plecy potrzebują ruchu – także wtedy, kiedy
siedzisz. Zdrowiu i stabilności kręgosłupa sprzyja przecież właśnie nieustanny ruch i zmiana jego ułożenia,
z pozycji wyprostowanej w lekko wygiętą i z powrotem.
GLIDE-TEC, dzięki wyjątkowemu, opatentowanemu mechanizmowi pobudzania do zmian ułożenia
kręgosłupa od lordozy do kifozy, umożliwia wykonywanie tego ruchu w trakcie siedzenia, a także podpiera
kręgosłup w każdej pozycji siedzącej.

GLIDE-TEC zapobiega napięciu mięśni.
Dzięki mechanizmowi GLIDE-TEC zachowujesz dobrą
kondycję – nawet pod koniec długiego dnia pracy
w pozycji siedzącej. Bez względu na to, którą pozycję
siedzącą preferujesz, nasza innowacyjna technologia
projektowania siedzisk aktywnie przeciwdziała napiętym mięśniom. Szyja nie jest nadmiernie obciążona
i zawsze pozostaje rozluźniona, a ty zachowujesz
jasność umysłu.

SK

2. Pohodlnější sezení

3. Více relaxace

GLIDE-TEC supports your back in any position.
Záda potřebují pohyb i při sezení. Zdravá a stabilní
páteř je konec konců posilována neustálým střídáním
prohnutých a zakulacených zad. GLIDE-TEC, s jedinečným lordózně-kyfózním patentem tento pohyb při
sezení umožňuje a poskytuje zádům oporu ve všech
polohách.

GLIDE-TEC prevents muscle tension.
S technologií GLIDE-TEC zůstanete svěží i na konci
dlouhého dne v sedavém zaměstnání. Bez ohledu
na to, jak nejraději sedíte, naše inovativní technologie
aktivně zabraňuje vzniku svalového napětí. Krk se
nepřepíná a zůstává neustále uvolněný – a vy máte
čistou hlavu.

2. Better sitting

3. Better relaxing

GLIDE-TEC supports your back in any position.
Your back needs movement – also while sitting. After
all, a healthy and stable spine is promoted through the
constant change between a hollow and rounded back.
GLIDE-TEC, with the unique lordosis-kyphosis patent,
enables this movement while sitting and supports your
back in any sitting posture.

GLIDE-TEC prevents muscle tension.
With GLIDE-TEC, you remain fit – even at the end of
a long working day in a seated position. Regardless of
which sitting posture you prefer our innovative seating
technology actively prevents muscle tension. The neck
is not over extended and always remains relaxed – and
your head remains clear.
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1. Efektywniejsza praca

1. Efektivnější práce

Ruce zůstávají na pracovní ploše.
GLIDE-TEC vás udržuje v pohybu a zároveň
usnadňuje pohodlnou práci v jakékoli pozici. Bez
ohledu na to, zda se nakláníte nebo sedíte vzpřímeně,
zůstávají ruce vždy v kontaktu s psací plochou nebo
klávesnicí.

en

1. Better working

The hands remain at the work place.
GLIDE-TEC keeps you moving – and simultaneously
facilitates comfortable working in any sitting position.
Regardless of whether you are reclining or sitting
upright: Your hands remain in contact with the writing
surface or keyboard in any position.

Tiger UP 8 HA
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DZIAŁ HANDLOW Y

ul. Pużaka 12, 38-400 Krosno
T +48 13 43 76 100
F +48 13 43 62 732
E info@nowystylgroup.com
INFOLINIA 0 801 150 157
EXPORT DEPARTMENT

ul. Mięsowicza 6, 38-400 Krosno
Poland
T +48 13 43 63 605
F +48 13 43 76 257
E info@nowystylgroup.com
CESKÁ REPUBLIKA

Prague Office Park 1
K Hájům 2/1233
155 00 Praha 5
T +420 236 357 190
E praha@bnos.com
SLOVENSKO

Tovarenská 10
811 09 Bratislava 1
T +421 948 006 270
E bratislava@bnos.com

E1-1012-KRK

NOW Y STYL GMBH

Grammer Office brand
belongs to the Nowy Styl Group
www.nowystylgroup.com
> delivering variety

Jubatus-Allee 1
D – 92263 Ebermannsdorf
T +49 (0) 94 38-9 49-0
F +49 (0) 94 38-9 49-40
E info@grammer-office.com

