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เก้าอ้ีเพ่ือสุขภาพ รุ่น Wifi-01GMP สีเขียว 
 

 Model No : Wifi-01GMP 

 Dimension : W540 X D580 X H1090/1210 

 Material : Korea Mesh 

 Weight  : 17KGs 

 ผลิตที ่  : ประเทศเกาหล ี
 
 

ฟังก์ช่ันเก้าอ้ีเพ่ือสุขภาพ รุ่น Wifi-01GMP 

 

 พนักม ีLumber Protection Support ท ารองรับส่วนเวา้ของเอว/หลังให้แนบกับเกา้อี้  

ซ่ึงท าให้น่ังสบายไม่ปวดเอว (Lumber support -Ergonomic Signature) 

 ที่วางแขนออกมาแบบมารองรับการวางแขนที่ถูกต้อง ตามหลัก Ergonomic  

(Ergonomic Armrest) 

 ปรับสูงต่ าของพนักเกา้อี้ได้ (Seat Height Adjustment) 

 ปรับความยืดหยุน่ของพนักพิงได้ (Backrest Flexible Tilt Tension Adjustment) 

 ปรับระดับของความสูงที่รองคอได้ (Headrest Height Adjustment 

 ปรับระดับองศาของที่รองคอได ้

 เบาะหลังเป็น Korea Mesh ลมผ่านได้ท าให้น่ังแล้วเย็นสบายเหมาะกับเมื่อยร้อน 

 

 

เกา้อี้ส านักงานเพื่อสุขภาพ (Ergonomic Chair) รุ่น Wifi ผลิตที่ประเทศเกาหลี ถกูออกแบบมาให้

เหมาะส าหรับคนที่นั่งท างานเป็นเวลานาน ลดปญัหาเร่ืองปวดหลังขณะน่ังท างาน โดยยึดหลักการ 

Ergonomic เกา้อีส้ านักงานเพื่อสุขภาพมีสทิธิบตัร ระวังของเลียนแบบ! 

 



 เคยม้ัย? ที่นั่งท างาน / อ่านหนังสือ ไม่ถึงชัว่โมงกเ็ร่ิมปวดหลัง ไม่มีสมาธิขณะน่ังท างานหรือ
อ่านหนังสือเพราะปวดหลัง เกา้อี้ส านักงานเพือ่สุขภาพ (Ergonomic chair) จาก OfficeIntrend ถูก
ออกแบบตามหลักการ Ergonomic ปัญหาเหลา่น้ันจะหมดไป 
 
ถาม  : เกา้อี้ส านักงานเพือ่สุขภาพ (Ergonomic chair) มันดยีังไง? 
ตอบ : เกา้อี้ส านักงานเพือ่สุขภาพ (Ergonomic chair) ถูกออกแบบโดยค านึงของสรีระของการน่ังให ้

ร่างกายอยูเ่ป็นระเบียบ โดยใชค้วามเข้าใจในหลักการท างานของมนุษย์ขณะน่ังเกา้อี้ โดย
ประยุกต์จาก ทฤษฏ ีข้อมลูการใช้งานจริง รวมถึงวิธกีารออกแบบ โดยใชห้ลกั Optimize 
Human Well-Being and Overall System Performance  

 
ถาม : สินค้าจากประเทศเกาหลดีอีย่างไร? 
ตอบ : ประเทศเกาหลเีป็นต้นต าหรับของเกา้อี้ส านักงานเพือ่สขุภาพ (Ergonomic chair) 
          และเกาหลียังเป็นผู้ผลติสินค้าที่มีคุณภาพในระดบัสากลอีกดว้ย 
 
ถาม : มีรับประกันไหม? 
ตอบ : รับประกัน 1 ป ี
 
ถาม : ท าไม OfficeIntrend ขายเกา้อี้ส านักงานเพือ่สุขภาพ (Ergonomic chair) จากประเทศ
 เกาหล ี ถูกกว่าเจ้าอื่น 2-3เท่า?  
ตอบ  : นโยบายของบริษัทเราคือขายสินคา้คุณภาพดใีนราคาที่ทุกคนเป็นเจา้ของได ้เราเน้นขาย
 ปริมาณมาก เพราะส่วนหน่ึงเราเชื่อว่า เก้าอี้ส านักงานเพือ่สุขภาพ (Ergonomic chair) เป็นเก้าอี้
 ที่คนไทยไม่คอ่ยมีโอกาสทดลองน่ัง  
 
 
 โดยปกติเราน่ังท างานกันประมาณ 8 ชม / วัน 1 วัน มี 24 ชั่วโมง เราน่ังท างานมากถึง 1 ใน 3
ของแต่ละวัน เพราะฉะน้ัน อย่าชะลา่ใจวา่น่ังอะไรก็ได้เพราะ เร่ืองหลังเป็นเร่ืองระยะยาวและส าคัญต่อ
สุขภาพ ลงทุนเพือ่สุขภาพของคุณตั้งแต่วันน้ี  
 

 

 

 

 

 

………………………………………….…. 

 

 

 



 เก้าอี้เพื่อสุขภาพ  

 
 

 

 

เกา้อี้เพื่อสุขภาพ (Ergonomic Chair) 

 

 ผลิตที่ประเทศเกาหล ี  

 ถูกออกแบบมาใหเ้หมาะส าหรับคนที่นั่งท างานเป็นเวลานาน  

 ลดปญัหาเร่ืองปวดหลังขณะน่ังท างาน โดยยึดหลกัการ Ergonomic 

 

ฟังก์ชันเก้าอีเ้พื่อสุขภาพ (Ergonomic Chair) 

 

 พนักพิงเป็นระบบ Double back ซ่ึงท าให้น่ังสบายไม่ปวดหลัง  
(Dual-Back Support -Ergonomic Signature) 

 เฟรมท ามาจากโครเมียม  
(Heavy-Duty Chrome-Plated Steel Frame) 

 ที่วางแขนออกมาแบบมารองรับการวางแขนที่ถูกต้องตามหลกั Ergonomic  
(Ergonomic Armrest) 

 ปรับสูงต่ าของพนักเกา้อี้ได้  
(Seat Height Adjustment) 

 ล็อกการเอนของพนักพิงได ้ 
(Backrest Tilt Angle Adjustment) 

 ปรับความยืดหยุ่นของพนักพิงได้  
(Backrest Flexible Tilt Tension Adjustment) 

 ปรับระดับของความสูงที่รองคอได้  
(Headrest Height Adjustment) 

 

http://www.officeintrend.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/
http://www.officeintrend.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/


หลักการของ เก้าอี้เพื่อสุขภาพ (Ergonomic Chair) 

 

การน่ังทีเ่คลื่อนไหว (Dynamic Sitting) 

 

 ขณะที่น่ังบนเก้าอี้นั้น คนเรามักจะเคลือ่นไหวร่างกายโดยที่ไม่รู้ตัว ส่งผล
ใหก้ลา้มเน้ือตึง และเมือ่ยลา้ “เกา้อีเ้พื่อสุขภาพ (Ergonomic Chair)” ถูกออกแบบ
ตามสรีระมนุษย์ เพื่อให้รองรับการเคลื่อนที่ของแผ่นหลัง ใหม้ีความสะดวกสบายใน
ทุกทา่ เหมาะสมกับสรีระของมนุษย์มากที่สดุ 

 

 

ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ของมนุษย์ (Ergonomic Design) 

 

 ถูกออกแบบโดย แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านกายภาพมนุษย์ ท าใหเ้กดิเป็น 
พนักพิงหลังคู่ และเบาะน่ังที่ถูกออกแบบให้ปรับรูปทรงตัวเอง เพื่อรับกับลักษณะ
สะโพกและต้นขาของผู้น่ัง เพื่อกระจายแรงกดทับขณะน่ัง ซ่ึงสามารถชว่ยลด
อาการเมือ่ยลา้ของกล้ามเน้ือในขณะน่ัง 

 

 

การปรบัเก้าอี้ตามสรีระของผู้น่ัง (Personalized Chair) 

 

 ถูกออกแบบใหส้ามารถ ปรับส่วนตา่งๆ ไดอ้ย่างอสิระ โดยผู้น่ังสามารถปรับ
ส่วนตา่งๆ ไดอ้ย่างง่ายดาย ทั้งความสูง และระยะห่าง รวมทั้งองศาของ พนักพิง
หลัง เบาะรองน่ัง ที่วางแขน เบาะรองศีรษะ ยังรวมไปถึง ล้อของเกา้อี ้เพือ่ให้เข้า
กับรูปร่าง และความต้องการของผู้น่ังเพื่อใหเ้กดิความสบายสูงสุด 

 

http://www.officeintrend.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/
http://www.officeintrend.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

