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Hoogwaardig stoelkussen met verkoelende gel

Verkoelend, ondersteund en comfortabel zitten

K55807WW

Productomschrijving

Innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid hebben ervoor gezorgd dat Kensington al meer dan 20 jaar The
Professionals' Choice is op het gebied van ergonomische accessoires.  Het hoogwaardige stoelkussen met
verkoelende gel van Kensington biedt ultiem ergonomisch comfort en ondersteuning, voor op kantoor, thuis of in de
auto.  Het hoogwaardige stoelkussen met verkoelende gel bestaat uit materiaal waarop patent is aangevraagd en
is gecertificeerd voor duurzaamheid. Het kussen heeft een duurzaam en ondersteunend ergonomisch ontwerp dat
zorgt voor optimaal comfort, een gezonde zithouding en minimaal contact tussen het stuitje en het stoelkussen.

Features

• Verkoelende bekleding met een verkoelende gelkern biedt een bewezen verlaging van de lichaamstemperatuur,
voor optimaal comfort wanneer u gedurende langere tijd zit

• Ergonomisch ontwerp stimuleert een gezonde houding, verbetert de doorbloeding en vermindert de belasting
van de ruggengraat

• Geen druk op het stuitje betekent een vermindering van de belasting van de ruggengraat door de unieke U-
vormige uitsparing voor het stuitje en ondersteunt verlichting van ischias door minimaal contact tussen het stuitje
en het stoelkussen

• Hoogwaardig traagschuim met honingraatstructuur biedt duurzame structurele ondersteuning waarop patent is
aangevraagd

• Bewezen duurzaamheid, onafhankelijk geverifieerd voor behoud van dikte, blijvende ondersteuning en
ongeschonden zomen na 80.000 keer gebruik

• De hoes kan in de wasmachine, is eenvoudig schoon te maken en behoudt zijn kleur, was na was

• Antisliplaag voorkomt verschuiven door middel van een hoogwaardige silicone grip

• Dankzij de draagriem kan het kussen eenvoudig worden meegenomen naar huis, op kantoor, in de auto en
tijdens evenementen

Specificaties

• Garantieperiode 2 years

Productinformatie

Bruto gewicht 1.34kg

Informatie Retailverpakking

Diepte 71mm
Breedte 460mm
Hoogte 363mm
Bruto gewicht 1.34kg
UPC# 085896558071
Eenheid Hoeveelheid 0

Informatie overdoos

Diepte 370mm
Breedte 480mm
Hoogte 380mm
Bruto gewicht 7.00kg
UPC# 50085896558076
Eenheid Hoeveelheid 5

Herkomstgegevens

Minimum Orderaantal 1
Garantieperiode 24

Algemene Informatie

Gerecycled % 0


