
TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Kostra: Ocelové trubky, dřevěné materiály

Nosný pružící prvek sedáku: Ocelové vlnité pružiny

Čalounění sedáku: HsL-Hukla-Superfl ex vysoce kvalitní formovaná studená pěna

Nosný pružící prvek opěráku: Pružné čalounické gumotextilní popruhy

Čalounění opěráku: Vysoce kvalitní HUKLA-Superfl ex formovaná studená pěna

Čalounění područky: Vysoce kvalitní polyéterová pěna

Nohy: Kolečka. Zasouvací dvojkolečka dostupná za příplatek

Potahová látka/kůže: Model lze objednat pouze jednobarevně 

Maximální zatížení: 110 kg

Zřasení potahu je přirozenou vlastností ležérního polstrování! 
Všechny motorové funkce se ovládají pomocí ovládání, které je umístěno v postranní kapse.
Standardně dodáváme s manuálním polohováním opěrky hlavy s rastrovým mechanizmem 
a zpětnou pružinou. 

TUHOST SEDU
HsL – 3 tuhosti sedu na výběr za jednu cenu 
Prosím, vždy uveďte do objednávky! Doporučujeme F2.

  F1 měkký  F2 střední  F3 tuhý

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ
Polohování podnožky a opěráku tlakem těla.
Vnější rozměr (ŠH)  75/86 cm
Vnitřní rozměr (ŠH)  49 cm
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6 ERGONOMICKÝCH VELIKOSTÍ 

SMALL MEDIUM XTRA MEDIUM STANDARD
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Hloubka sedu 53 cm

Výška sedu: 45 cm
Hloubka sedu: 50 cm
Výška: 108 cm

Výška sedu: 47 cm
Hloubka sedu: 50 cm
Výška: 111 cm

Výška sedu: 49 cm
Hloubka sedu: 50 cm
Výška: 113 cm

Výška sedu: 45 cm
Hloubka sedu: 53 cm
Výška: 108 cm

Délka v krajní poloze 178 cm Délka v krajní poloze 181 cm

LARGE XTRA LARGE
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Výška: 113 cm

Délka v krajní poloze 181 cm Krajní poloha křesla
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KOMFORTNÍ VÝBAVA – PRO VŠECHNY VELIKOSTI (za příplatek)
C
Polohování opěráku 
s pružinou ulehčující 
sklopení

D
1 elektromotor

E
1 elektromotor 
a funkce pomoci
při vstávání

F
2 elektromotory

G
2 elektromotory 
a funkce pomoci 
při vstávání

DODATKOVÁ VÝBAVA (za příplatek)
AKK
Akumulátor
(100 cyků)
K dodání s funkcemi 
D/E/F/G

MOK
Motorové polohování 
opěrky hlavy
Dodává se s funkcemi  
D/E/F/G

MK
Maxi-Kopfpolster – zvýšení opěrky hlavy o 7 cm. 
Pro všechny velikosti a provedení. 
Celková výška opěradla se s touto funkcí zvýší o 2 cm.

ZÁKLADNÍ FUNKCE
Polohování 

opěrky hlavy

Vysouvací 
podnožka

 

Kardio poloha
Všechna provedení je možné polohovat až do tzv. kardio polohy. 
Jedná se o polohu ležení, kdy špičky chodidel jsou výše než 
srdce, čímž se ulehčí srdci a krevnímu oběhu. Zintenzívní se 
prokrvení a tělo může lépe odpočívat. Zatížené a unavené nohy 
mohou lépe regenerovat díky odlehčení žilního systému.

Poznámka pro osoby s kardiostimulátorem: Všechny vestavěné elektromotory 
odpovídají DN a VDE předpisům. Přesto doporučujeme všem osobám s 
kardiostimulátorem, aby se poradili se svým  lékařem a předešli tak případným 
problémům.

Polohování opěrky hlavy Standardně dodáváme křesla 
s manuálním polohováním opěrky hlavy s rastrovým 
mechanizmem a zpětnou pružinou. Tak lze doladit každou 
relaxační polohu.

Uvedené rozměry a provedení vyobrazených modelů, stejně jako jejich nákresy se mohou lišit.
Změna cen, rozměrů a provedení vyhrazena. Směrodatná je vždy aktuální kolekce.

2 TYPY OTOČNÉHO TALÍŘE 
(pro všechny typy křesel a za jednotou cenu)

Kov Dřevo

V6 V3

kovová čočkovitá dřevěná čočkovitá

DŘEVO OTOČNÉHO TALÍŘE V3
Buk Dub

P19 P21 P48 P58

olše ořech marone dub 
bianco
dýha

DOPLŇKOVÉ FUNKCE 
– Otočný talíř (za příplatek)
Funkce
turn & move
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Č. Artikl Zobrazení Popis Příplatek
Ceny podle skupin potahů

LÁTKA KŮŽE
14 19 20 22 25 56 58 59 60 63

TELEVIZNÍ KŘESLO / ODPOČINKOVÉ KŘESLO /

1 Relaxační křeslo

Základní provedení: A - Tlak těla.
Polohování podnožky a opěráku 
tlakem těla, vč. kardio polohy.
Nezávislé polohování opěrky hlavy 
s rastrovým kováním a zpětnou 
pružinou.

40 973 Kč 41 715 Kč 42 255 Kč 42 660 Kč 43 200 Kč 50 018 Kč 52 920 Kč 54 743 Kč 55 688 Kč 59 670 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY

2

C 
Polohování 
opěráku 

se zpětnou 
pružinou

C - Polohování opěráku s plynovým 
pístem. Pneumatické polohování 
opěráku, polohování podnožky tlakem 
těla, vč. kardio polohy. Nezávislé 
polohování podhlavníku s rastrem 
a zpětnou pružinou.

4 725 Kč - - - - - - - - - -

3
D 

1 elektromotor

D - 1 elektromotor
Plynulé, synchronní polohování opěrá-
ku a podnožky 1 elektromotorem, vč. 
kardio polohy. Nezávislé polohování 
podhlavníku s rastrem a zpětnou 
pružinou.

7 088 Kč - - - - - - - - - -

4

E 
1 elektromotor

a funkce pomoci 
při vstávání

E - 1 elektromotor a funkce pomoci 
při vstávání. Plynulé, synchronní 
polohování opěráku a podnožky 
1 elektromotorem a funkce pomoci 
při vstávání (max. 110 kg), vč. kardio 
polohy. S otočnou funkcí s aretací. 
Nezávislé polohování podhlavníku 
s rastrem a zpětnou pružinou.

22 613 Kč - - - - - - - - - -

5
F 

2elektromotory

F - 2 elektromotory.
Nezávislé polohování 2mi 
elektromotory, vč. kardio polohy.
Nezávislé polohování podhlavníku 
s rastrem a zpětnou pružinou."

13 838 Kč - - - - - - - - - -

6

G 
2 elektromotory
a funkce pomoci 

při vstávání

G - 2 elektromotory a funkce pomoci 
při vstávání.
Nezávislé polohování 2mi 
elektromotory a funkce pomoci při 
vstávání (max. 110 kg) vč. kardio 
polohy. S otočnou funkcí s aretací.
Nezávislé polohování podhlavníku 
s rastrem a zpětnou pružinou.

29 363 Kč - - - - - - - - - -
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Č. Artikl Zobrazení Popis Příplatek
Ceny podle skupin potahů

LÁTKA KŮŽE
14 19 20 22 25 56 58 59 60 63

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY

7
AKK

Akumulátor

Akumulátor - příplatkový akumulátor 
umožňuje bezdrátové ovládání 
relaxačního křesla.
K dostání pouze s funkcemi 
D/E/F/G (100 cyklů) 

6 683 Kč - - - - - - - - - -

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY

8

MOK
Motorové 

polohování
opěrky hlavy

MOK - Motorové polohování opěrky 
hlavy - k dostání s funkcemi D/E/F/G

5 400 Kč - - - - - - - - - -

9 turn&move

turn & move - snadné posouvání.
Díky kolečkům vestavěným v otočném 
talíři se s křeslem snadno manipuluje.
Funkci používejte pouze pro posunutí 
křesla. Při sezení musí být kolečka 
zasunuta. Při manipulaci odpojte 
křeslo od elektřiny.

3 983 Kč
- - - - - - - - - -

10
MK

Maxi Kopfpolster

MK - Maxi Kopfpolster
Opěradlo se prodlouží o cca 7 cm.
K dostání ke všem velikostem 
a provedením. Celková výška zad se 
zvýší o ca. 2 cm.

2 363 Kč - - - - - - - - - -

POLŠTÁŘ

12
Šíjový polštář se 

závažím
Šíjový polštář se závažím
Rozměr: 38x19x6 cm

2 025 Kč 2 160 Kč 2 295 Kč 2 430 Kč 2 565 Kč 2 970 Kč 3 173 Kč 3 375 Kč 3 578 Kč 3 780 Kč
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