1. Στη σειρά καθισμάτων AIR PAD το
δίχτυ έχει αντικατασταθεί από διάφανη
μεμβράνη.
2. Η ποιότητα και η αισθητική της σειράς
καθισμάτων SILVER, τα καθιστούν
κατάλληλα για επαγγελματικούς και
οικιακούς χώρους.
3. Μοντέλο της σειράς SILVER με ψηλή
πλάτη.
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Σειρά καθισμάτων AIR PAD και SILVER
SATO
Η SATO, πρωτοπόρος στο περιβάλλον εργασίας και έχοντας πάντα κατά νου τη σημαντικότητα της εργονομίας και της ποιότητας του
καθίσματος, συνεχίζει τη στρατηγική συνεργασία της με τη γερμανική εταιρεία INTERSTUHL, έναν κορυφαίο κατασκευαστή καθισμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο που διακρίνεται για το design της, την κορυφαία ποιότητά
της και τη μεγάλη οικολογική συνείδηση, που
χαρακτηρίζει την παραγωγική της διαδικασία.
Η σειρά καθισμάτων του γερμανικού οίκου
AIR PAD διακρίνεται για την εφαρμογή δύο
καινοτόμων τεχνολογιών. Το δίχτυ του καθίσματος έχει αντικατασταθεί από μια νέα διάφανη μεμβράνη, η οποία ενισχύει τη σύγχρο-

νη, μινιμαλιστική αρχιτεκτονική. Λόγω της
μεμβράνης, το σώμα διατηρείται σε μια ιδανική θερμοκρασία μέσω ενός υψηλού βαθμού
ανταλλαγής υγρασίας, η οποία εμποδίζει τη
συσσώρευση θερμότητας. Επιπλεόν, η μεμβράνη εξασφαλίζει εξαιρετική ελευθερία κινήσεων και παρέχει στήριξη μέσω λεπτών και
ευέλικτων αεροστρωμάτων.
Η δεύτερη καινοτόμος τεχνολογία του καθίσματος AIR PAD είναι ο "synchro" μηχανισμός
Body Float, που παρέχει μια μοναδική καθιστική εμπειρία. Λαμβάνοντας ο χρήστης μια θέση στο AirPad, το κάθισμα παρουσιάζει μια ήπια κλίση προς τα πίσω σε μια αυτόματα προσαρμοζόμενη, ιδανικά ισορροπημένη στάση.

Το κάθισμα SILVER αποτελεί το πιο γνωστό
κάθισμα της INTERSTUHL. Η σειρά έχει σχεδιαστεί εξίσου για το χώρο γραφείου και τον
οικιακό χώρο. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός
αντικείμενου, το οποίο σε πολλές εκφάνσεις
του μπορεί να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
σε οποιαδήποτε θέση ενός χώρου. Η ποιότητα, οι καμπύλες και οι λεπτομέρειες του καθίσματος τού εξασφαλίζουν για πολλά χρόνια
μια υψηλή θέση στην προτίμηση των χρηστών.
Η σειρά SILVER έχει εμπλουτιστεί με πολλές
παραλλαγές και είναι κατάλληλη για χώρους
εργασίας, συνεδριάσεων και αναμονής.
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