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A technológia nyújtotta információs szabadság megléte társadalmi és egyéni szinten 
is egyre fontosabb,  legyen szó munkáról, pihenésről, családról vagy akár utazásról. 
Többé nem vagyunk az irodai asztalunkhoz kötve, mert szinte bárhonnan hatékonyan 
és komfortosan dolgozhatunk, kapcsolatba léphetünk munkatársainkkal, intézhetjük 
ügyeinket. A  Harbor Work Lounge a hatékony munkavégzést támogatja, miközben 
stílusos eleme a térnek.

A Harbor Work Lounge kettős munkafelülete a munkaeszközök egyszerű hozzáférését 
biztosítja. A beépített, oldalra csúsztatható írótábla remek tárolófelületet biztosít 
laptopoknak, tableteknek, jegyzeteinknek, miközben a kárpitozott, velúr bőrrel 
bevont oldalsó ’szárny’ csúszásmentes felszínt biztosít az egyéb tárgyaknak, vagy akár 
egy frissítő pohár üdítónek is. A hozzáillő ottomán lábtartót bármikor előhúzhatjuk, ha 
több felületre van szükségünk.Válassza a teljesen, vagy a részben kárpitozott verziót, 
öntött alumínium váz alapon és tapasztalja meg a munkavégzés új dimenzióit. A 
Harbor Work Lounge egyesíti a formát a funkcióval, stílust a kényelemmel –  egy 
komfort fotel, amely segít a munkádban, bárhol is legyél. 

Részletek 

TERvEző Nicolai Czumaj-Bront

loungE foTEl Teljesen vagy részben kárpi-
tozott , bal oldali oldalszárnnyal a bal oldalon, 
választható írótábla kiegészítéssel

oTTomÁn Teljesen vagy részben kárpitozott, 
kihajtható pohártartóval

Szín -  éS anyagvÁlaSzTék szövetek: 
Camira Blazer, szövetkollekció - 61, Oldalszárny: 
velúrbőr, Váz: öntött alumínium  (festett vagy 
polírozott), csillagláb szerkezet , Írótábla: Fehér 
tölgy, Pohártartó: Chalk (krétafehér) vagy Fekete,  
Kihajtható pohártartó (Ottománhoz): Aluminium 

foglalj helyet.  
Minden kéznél van.
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TERmékTípuS méRETEk anyagvÁlaSzTék

Fotel oldalszárnnyal, beépített 
pohártartó, öntött alumínium 
váz (festett vagy polírozott; 
Részben kárpitozott

87,1 cm x 91,4 cm  
Szélesség: 70,0 cm 
Ülésmélység: 40,6 cm  
Magasság: 37,1 cm

Ülőfelület: Camira Blazer
Oldalszárny: szarvasbőr
Váz : Öntött Aluminium

Fotel oldalszárnnyal, beépített 
pohárttartó és csúsztatható 
írófelület, öntött alumínium 
váz (festett vagy polírozott); 
Részben kárpitozott verzió

90,2 cm x 91,4 cm  
Szélesség: 70,0 cm  
Ülésmélység: 40,6 cm  
Magasság: 37,1 cm

Ülőfelület: Camira Blazer
Oldalszárny: szarvasbőr
Írófelület: White Oak ( Fehér 
tölgy)
Váz: Öntött alumínium

Ottomán alumínium 
pohártartóval, öntött alu 
váz (festett vagy polírozott), 
magasságban állítható

Szélesség: 63,2 cm  
Ülésmélység: 45,5 cm
Magasság: 42-50 cm  

Ottomán: Camira Blazer 
kollekció
Pohártartó: Aluminium
Váz: Öntött Aluminium

TERmékTípuS méRETEk anyagvÁlaSzTék

Fotel oldalszárnnyal, beépített 
pohártartó, öntött alumínium 
váz (festett vagy polírozott); 
Teljesen szövetes verzió

89,7 cm x 91,4 cm  
Szélesség: 70,0 cm  
Ülésmélység: 40,6 cm  
Magasság 37,1 cm  

Ülőfelület: Camira Blazer 
Szárny: velúrbőr
Váz : Öntött Aluminium

Fotel oldalszárnnyal, beépített 
pohártartó, öntött alumínium 
váz (festett vagy polírozott), 
beépített írófelület; Teljesen 
szövetes verzió

91,4 cm x 91,4 cm  
Szélesség: 70,0 cm  
Ülésmélység: 40,6 cm  
Magasság: 37,1 cm
  

Ülőfelület: Camira Blazer 
kollekció
Szárny: velúrbőr
Írófelület: White Oak (Fehér 
tölgy)
Váz: Öntött Aluminium

Ottomán alumínium pohárt-
artóval, öntött alumínium váz 
(festett vagy polírozott); Telje-
sen kárpitozott, magasságban 
állítható

Szélesség: 63,2 cm
Ülésmélység: 45,5 cm
Magasság: 42-50 cm  

Ottomán: Camira Blazer 
kollekció
Pohártartó: Aluminium
Váz: Öntött Aluminium

TEljesen kárpitozott
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1  A kettős munkafelület  (oldalszárny & mozgatható írófe-
lület) könnyű hozzáférést biztosít a munkaeszközeinkhez 

2 A velúrbőrrel bevont oldalszárny és a pohártartó  tároló-
felületet biztosítanak elektronikai cikkeknek, személyes 
tárgyaknak  vagy akár az italunknak.

3  A csúsztatható írótábla aktív munkafelületet kínál lapto-
pok, tabletek és jegyzetek számára

4  A lábtartó ottomán extra munkafelülete kiegészítő 
kisasztalként is funkcionálhat; 8 cm magasságállítással

5. A fotel használat közben jobbra és balra  is 22 fokban 
forgatható, automatikusan visszaáll az eredeti kiindulási 
pozícióba.

részben kárpitozott
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Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
Csehország · Haworth Czech s.r.o. · Tel. +420 2726 572 40
Egyesült Királyság · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 2073 241 360
Franciaország  · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00
Írország · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0
Magyarország · Haworth Hungary Kft · Tel. +36 1201 401 0
Németország · Haworth GmbH · Living Office · Tel. +49 5042 501 0
Portugália · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00
Spanyolország · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80 
Svájc · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51
USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 616 393 3000
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