
كراسي المكتب



إنطالقًا من مبدأ أن ٤٠٪ من أوقاتنا نقضيها جالسين على كرسي المكتب وحرصًا منا على 
وسعينا  اإلطالق  على  المكتب  كراسي  أفضل  بتأمين  قمنا  عملكم،  أوقات  في  صحتكم 
جاهدين الختيار منتجات تتناسب مع جميع األذواق والميزانيات لتجد كرسي المدير العام 
بمظهره الفخم واألنيق وكرسي الموظف المريح، كل ذلك لكي نخفف عنكم ضغوطات 

العمل وجعل ساعات عملكم الطويلة متعة خالية من أي آالم تذكر.

تتميز كراسي المكتب من باك كمفورت أنها قابلة للتعديل بما يتناسب مع كل شخص حتى 
توفر الدعم الكامل للرقبة ومنطقة أسفل الظهر وهي مشهورة بجودتها ومتانتها وشكلها 

األنيق الذي يتناسب مع ديكورات المكاتب التقليدية والعصرية.
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كرسي بدي بلت 
كرسي مكتب صحي  مصمم حسب هندسة الجسم ليناسب حجم  أي مستخدم 

الممّيزات:
• مسند الظهر قابل للتعديل ألعلى و ألسفل ومزود بمضخة هوائية لملئ الفراغات خلف الظهر.

• مسند الرقبة لدعم فقرات الرقبة والرأس متحرك لألعلى واألسفل واألمام والخلف.
• مسند األيدي يتحرك باإلتجاهات األربعة مع إمكانية إبعادها عن جسم المستخدم.

   لدعم الساعد أثناء العمل المكتبي وإمكانية دوران المسند 360°.
• الجلسة تمتاز بتصميم على شكل حرف w وذلك لمنع الضغط على الركبة ومنع الخدران بالساقين .

   مع إمكانية تحريك الجلسة لألمام والخلف حسب طول الجسم.
• متوفر منه جلد فاخر وجلد طبيعي (اليسبب التعرق).

• إمكانية رفع الكرسي لألعلى  واألسفل لكي ال يسبب ضغط على الركبتين أثناء العمل.
• دوار 360°.
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كرسي زينيوم
كرسي مكتب صحي ثنائي الظهر مصمم لمراعاة هندسة الجسم، يضبط حسب حجم المستخدم مما يعطي دعم كامل للظهر 

ومتابعة حركة الجسم. 

الممّيزات:
• مسند الرقبة لدعم فقرات الرقبة والرأس.

• مساند األيدي تتحرك باإلتجاهات األربعة مع إمكانية إبعادها عن جسم المستخدم لدعم 
   الساعد أثناء العمل المكتبي.

• الجلسة من الميموي فوم لتوزيع ضغط الجسم مع إمكانية تحريك الجلسة لألمام والخلف حسب 
   طول المستخدم ورفعها من الخلف إلعطاء دعم أثناء العمل المكتبي.

• متوفر اللونين (األسود والبني).
• إمكانية رفع الكرسي لألعلى  واألسفل لكي ال يسبب ضغط على الركبتين أثناء العمل.

• دوار 360°.
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كرسي هجم
للظهر  كامل  دعم  يعطي  المستخدم،  حجم  يضبط حسب  الجسم  هندسة  لمراعاة  الظهر مصمم  ثنائي  مكتب صحي  كرسي 

ومتابعة حركة الجسم 
 

الممّيزات:
• مسند الرقبة لدعم فقرات الرقبة والرأس.

• مساند األيدي متحركة باإلتجاه واإلرتفاع مع إمكانية إبعادها عن جسم المستخدم لدعم 
   الساعد أثناء العمل المكتبي.

• الجلسة مريحة مع إمكانية تحريكها لألمام والخلف حسب طول المستخدم .
• متوفر اللونين (األسود والبني).

• إمكانية رفع الكرسي لألعلى  واألسفل لكي ال يسبب ضغط على الركبتين أثناء العمل.
• دوار 360°.
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كراسي داون
كرسي داون /1

كرسي مكتب صحي مع مسند الظهر مصنوع من الشبك ليعطي دعم للعمود الفقري، و مسند رقبة جلدي وجلسة جلدية.
 

الممّيزات:
• مسند رقبة قابل للتعديل لألعلى واألسفل.

• مسند األيدي قابل للتعديل باإلرتفاع واإلتجاه ليناسب كل وضعيات الجلوس أثناء العمل.
• مسند الظهر مصمم من الشبك ليعطي دعم للعمود الفقري و لتخفيف التعرق الناتج عن الجلوس لفترات طويلة

• الجلسة مصممة من الجلد الفاخر.
• إمكانية التحكم بمسند الظهر بعدة وضعيات إضافة إلى إمكانية التحكم بإرتفاع الكرسي

• مزود بمسند للرقبة.
• إمكانية رفع الكرسي لألعلى  واألسفل لكي ال يسبب ضغط على الركبتين أثناء العمل.

• دوار 360°.
كرسي داون /2  (DW40061)  - متوفر منه بدون مسند رقبة

كرسي داون /3  (DW40062)  - متوفر منه كرسي زوار
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داون 4
كرسي مكتب صحي ، بمسند ظهر شبك داعم للعمود الفقري ، و مسند رقبة لدعم الرأس والرقبة  وجلسة قماشية

 

الممّيزات:
• مسند الظهر مصنوع من الشبك لدعم العمود الفقري ولتخفيف التعرق الناتج عن الجلوس الطويل.

• جلسة مصنوعة من القماش المريح.
• داعم ظهر متحرك لألعلى واألسفل ليعطي دعم إضافي ألسفل ظهر المستخدم.

• مساند األيدي قابلة للتعديل بإتجاه األعلى  واألسفل واألمام والخلف حسب الرغبة .
• إمكانية التحكم بليونة حركة مسند الظهر وقساوته حسب الرغبة.

• إمكانية رفع الكرسي لألعلى  واألسفل لكي ال يسبب ضغط على الركبتين أثناء العمل.
• دوار 360°.
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 GH 40075

كراسي جونز
جونز 2

كرسي مكتب صحي ، بمسند ظهر وجلسة مصنوعين من الشبك داعم للعمود الفقري ، مع مسند رقبة شبك لدعم الرأس والرقبة 
 

الممّيزات:
• مسند رقبة من الشبك قابل للتعديل بإتجاه األعلى واألسفل.

• مسند ظهر والجلسة مصنوعين من الشبك لدعم العمود الفقري ولتخفيف التعرق الناتج عن الجلوس لفترات طويلة.
• داعم ظهر متحرك لألعلى واألسفل ليعطي دعم إضافي السفل ظهر المستخدم.

• مساند األيدي قابلة للتعديل بإتجاه األعلى واألسفل والخارج والداخل واألمام والخلف حسب الرغبة.
• إمكانية التحكم بليونة حركة مسند الظهر وقساوتها.

• إمكانية رفع الكرسي لألعلى واألسفل لكي ال يسبب ضغط على الركبتين أثناء العمل.
• دوار 360°.
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 GH 40076

جونز 3
كرسي مكتب صحي ، بمسند ظهر قماش داعم للعمود الفقري،  وجلسة قماشية ومسند رقبة داعم للرأس والرقبة.

الممّيزات:
• مسند رقبة قابل للتعديل بإتجاه األعلى واألسفل.

• مسند ظهر وجلسة من القماش المريح بحركة موحدة  إلختيار وضعية اإلسترخاء المطلوبة.
• مساند األيدي قابلة للتعديل بإتجاه األعلى واألسفل حسب الرغبة.

• إمكانية رفع الكرسي لألعلى واألسفل لكي ال يسبب ضغط على الركبتين أثناء العمل.
• دوار 360°.
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جونز 5
كرسي مكتب صحي، بمسند ظهر شبك داعم للعمود الفقري، ومسند لدعم الرأس والرقبة وجلسة قماشية

الممّيزات:
• مسند رقبة قابل للتعديل باتجاه األعلى واألسفل ليناسب كل وضعيات الجلوس.

• مسند الظهر مصنوع من الشبك لدعم العمود الفقري ولتخفيف التعرق الناتج عن الجلوس لفترات طويلة.
• داعم ظهر متحرك لألعلى واألسفل ليعطي دعم إضافي ألسفل ظهر المستخدم.

• مساند األيدي قابلة للتعديل باتجاه األعلى واألسفل والخارج والداخل واألمام والخلف حسب الرغبة.
• جلسة قماشية مريحة للجلوس لفترات طويلة ومتحركة لألمام والخلف.

• إمكانية التحكم بليونة حركة مسند الظهر وقساوته حسب الرغبة.
• إمكانية التحكم بمسند الظهر بعدة مستويات

• إمكانية رفع الكرسي لألعلى واألسفل لكي ال يسبب ضغط على الركبتين أثناء العمل.
• دوار  360°
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جونز 6
كرسي مكتب صحي، بمسند ظهر شبك داعم للعمود الفقري، ومسند لدعم الرأس والرقبة وجلسة قماشية مع الوان مميزة 

تناسب جميع االذواق

الممّيزات:
• مسند رقبة قابل للتعديل باتجاه األعلى واألسفل ليناسب كل وضعيات الجلوس.

• مسند الظهر مصنوع من الشبك لدعم العمود الفقري ولتخفيف التعرق الناتج عن الجلوس لفترات طويلة.
• داعم ظهر متحرك لألعلى واألسفل ليعطي دعم إضافي ألسفل ظهر المستخدم.

• مساند األيدي قابلة للتعديل باتجاه األعلى واألسفل والخارج والداخل واألمام والخلف حسب الرغبة.
• جلسة قماشية مريحة للجلوس لفترات طويلة ومتحركة لألمام والخلف.

• إمكانية التحكم بليونة حركة مسند الظهر وقساوته حسب الرغبة.
• إمكانية التحكم بمسند الظهر بعدة مستويات

• إمكانية رفع الكرسي لألعلى واألسفل لكي ال يسبب ضغط على الركبتين أثناء العمل.
• دوار  360°
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مسند األقدام المكتبي
ليمنح وضع صحي مريح لألقدام أثناء الجلوس.

الممّيزات:
• يخفف ضغط الثقل عن المفاصل

• ميزة تحريك المسند تعطي تنشيط للدورة الدموية
• منع آالم األقدام وتنميلها الناتج عن الجلوس لفترات طويلة

• سهولة التحكم بإرتفاع المسند

TW40080
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طاولة مكتب متحركة

طاولة للمكتب تعطي دعم وراحة لأليدي واألكتاف أثناء الكتابة

الممّيزات:
•  إمكانية التحكم بإرتفاعها حسب الرغبة.

•  إمكانية التحكم بميالنها حسب زاوية الجلوس المطلوبة.
•  قاعدة معدنية قوية وسطح خشبي متين.

•  مزودة بعجالت لسهولة حركتها.

JI 60378
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www.backcomfort.com.sa
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Call 9200 00440
www.backcomfort.com.sa

@backcomfortsa@backcomfort

مجمع مكتبة جريراالحساء
055 047 4846

مكة مولمكـــــــــــة
055 057 2606

حي العزيزيةالدمــــام
055 047 4797

مجمع اكستراالخــــــــــبر
055 057 2609

الظهران مول
055 057 2613

حي الروضةجــــــــــــدة
055 057 2607

طريق المدينة
055 057 2601

رد سي مول
055 057 2611

شارع األمير سلطان
050 651 1630

السالم مول
055 576 6011

طريق الملك فهدالريــــاض
055 057 2604

حياة مول
055 057 26١4

طريق العروبة
055 011 4824

مجمع سانيه -خريص
055 056 7206

بانوراما مول
055 057 2612

التخصصي
055 041 8208


