


Проектиран от Humanscale Design Studio

Екип съставен от дизайнери и инжинери от целия свят, носител на много награди. Humanscale Design

Studio предлага безпрецедентна переспектива и първокласни иновативни решения за работното място.  

Cinto предлага безпрецедентен комфорт и ергономични характеристики

за стол в този клас. Проектиран е да се движи с тялото и да свежда до 

минимум точките на напрежение. 

Cinto променя правилата на индустрията — той е удобен!





Традиционните конферентни столове са компактни за сметка на удобството.

Иновативния дизайн и ергономичните качествана Cinto ви предоставят и двете.

Седнете удобно, след това ги наредете на куп

Удобството да ги наредиш на куп
С вградена в облегалката дръжка местенето и прибирането на Cinto става за секунди.
Подреди ги на куп от шест, а с количката на Cinto, до петнайсет!



Единствения конферентен стол, който предлага автоматично нагласяща се лумбална поддръжка. Cinto поднася невероятен 

ергономичен комфорт. Уникалната плаваща облегалка на Cinto - "колан" преведено от испански език - е захваната за рамката 

на стола чрез подвижен ремък, позволяващ на облегалката да се движи и да подсигурява максимална опора.

Технология на плаващата облегалка



Тази система от разрези върху седалката се движи независимо�под седалищните кости с цел да намали точките на 

напрежение и да разпредели равномерно теглото на тялото за максимален комфорт при продължително седене. 

Системата от отвори по седалката и облегалката повишават циркулацията на въздух.

Система от разрези за облекчаване на напрежението

Разпределение на напрежението

Система от разрези за облекчаване на напрежението



Персонализиране  на Cinto
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Видиве рама

• 4 фиксирани крака

• 4 колелца

• С основа

Подлакътници

• Фиксирани 

• без подлакътници

Цвят на рамата

• Сребърен

• Черен

Cinto се предлага в широка гама от конфигурации за всички търговски и  офис нужди. 



Цветове на седалката и облегалката  

Червен

Бял

Жълт

Кафяв

Светло син

Тъмно син

Светло сив

Сив

Черен
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Бележка: Ремъкът на стол цвят черен е черен,    

Сив на всички останали цветове



Количка за Cinto 

 Награди за Cinto

GOOD
DESIGN

Побира до 15 Cinto стола на допълнителната Cinto количка.



•  Намалено тегло, по-малко материали за производство 

•  Произведен от висок процент на рециклирани материали

•  Висок процент рециклируеми материали

Cinto е прекрасен пример за отдаденоста на Humanscale към околната среда.

•  Изработен от стомана и полипропилен 

•  100% рециклируем

•  Лесен за разглобяване

•  Лесно заменими части 

•  Humanscale ще асистира на свойте клиенти да рециклират Cinto

Cinto и околната среда

Proud Supporter of:

Ние от Humanscale  сме решени да намалим ефекта върху околната среда, за това ние проектираме
и произвеждаме продукти, които консумират по-малко от оскъдните ресурси на Земята.

 Тегло 5.9 кг.
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www.humanscale.com / www.humanscale.bg

 Humanscale e избрана от I.D. Magazine

като една от една от десетте “Най-добри компании”  

в света, които помагат на дизайна да се развива.




