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Polohování 
opěrky 

hlavy
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Kostra: Ocelové trubky, dřevěné materiály

Nosný pružící prvek sedáku: Ocelové vlnité pružiny

Čalounění sedáku: Vysoce kvalitní polyéterová pěna

Čalounění opěráku: Vysoce kvalitní studená pěna, polštáře jsou plněny Rhombo-fi ll®

Čalounění područky: Vysoce kvalitní studená pěna

Pod potahem: Měkký čalounický vatelín

Potahová látka/kůže: Model lze objednat pouze jednobarevně 

Maximální zatížení: 120 kg

Zřasení potahu je přirozenou vlastností ležérního polstrování! Všechny motorové funkce se ovládají 
pomocí zabudovaného ovládání. Standardně se dodává s manuálním polohováním opěrky hlavy 
s rastrovým kováním a zpětnou pružinou.

RHOMBO-FILL®

Vzhledem k použití výplně Rhombo-fi ll®, se model vyznačuje velmi měkkým a op-
ticky výrazně ležérním komfortem sezení, připomínající péřovou výplň. Tato vyplň 

se optimálně přizpůsob vašim proporcím. Otisky jednotlivých komor výplně jsou konstrukční vlastnost. 
Výrazně zvlněný vzhled a otisky po sezení jsou znakem ležérního polstrování, které dává modelu kom-
fortní charakter. Jedná se o záměrný a pro zboží přirozený efekt, který nelze posuzovat jako vadu.

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ
Polohování podnožky a opěráku tlakem těla
Vnější rozměr (ŠH)  73/87 cm Vnitřní rozměr (ŠH)  51/50 cm

3 ERGONOMICKÉ VELIKOSTI 
SMALL MEDIUM LARGE

Šířka:

Výška opěradla:

Hloubka:

Výška sedu:

Šířka sedu:

Hloubka sedu:

73 cm

109 cm

87 cm

44 cm

51 cm

50 cm

73 cm

111 cm

87 cm

46 cm

51 cm

50 cm

73 cm

113 cm

87 cm

48 cm

51 cm

50 cm

Délka v krajní poloze 178 cm
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KOMFORTNÍ VÝBAVA 
(za příplatek)
F
2 elektromotory

DODATKOVÁ VÝBAVA (za příplatek)
AKK
Akumulátor (100  cyklů)
K dodání s funkcí F

ZÁKLADNÍ FUNKCE
Polohování 

opěrky 
hlavy

Vysouvací 
podnožka

 

DOPLŇKOVÉ FUNKCE 
– Otočný talíř (za příplatek)

Funkce
turn & move

Pouze pro čočkovité talíře kov V6 a dřevo AD3 s patentovanou funkcí

DŘEVO
Buk Dub

P19 P21 P48 P58

olše ořech marone dub bianco
dýha

Upozornění pro osoby s kardiostimulátorem!
Všechny vestavěné elektromotory odpovídají DIN a VDE předpisům, přesto 
doporučujeme všem osobám s kardiostimulátorem, aby se poradili se svým lékařem 
a předešli tak případným problémům. 

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

3 TYPY OTOČNÉHO TALÍŘE 
(pro všechny velikosti za jednotou cenu)

Plochý Čočkovitý

V2 V6 V1

s kovovým 
povrchem

kovová kovová
hvězdicová

2 TYPY OTOČNÉHO TALÍŘE 
(pro všechny velikosti za příplatek)

Čočkovitý

AD3 AD4

dřevěná ocelová
hvězdicová
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Polohování opěrky hlavy

Komfortní výbava B: Komfortní výbava F:

Polohování podnožky tlakem těla. 
Bezestupňové polohování opěráku pomocí 
vestavěné páčky a plynového pístu 
a dodatečného tlaku těla.

Nezávislé polohování podnožky a opěráku 
pomocí dvou elektromotorů. Nezávislé 
polohování opěrky hlavy.

Všechna provedení jsou standardně vybavena 
manuálním polohováním opěrky hlavy 
s rastrovým mechanizmem a zpětnou pružinou. 
Tak lze doladit každou relaxační polohu.
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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: B - Tlak těla.
Polohování podnožky tlakem těla. 
Plynulé polohování opěráku pomocí 
plynového pístu.
Nezávislé polohování opěrky hlavy 
s rastrovým kováním a zpětnou 
pružinou.

35 708 Kč 37 058 Kč 37 733 Kč 38 408 Kč 39 083 Kč 42 458 Kč 43 808 Kč 45 158 Kč 46 508 Kč 48 533 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY

2
F 

2 E-motory

F - 2 elektromotory.
Nezávislé polohování 2 elektromotory.
Nezávislé polohování opěrky hlavy 
s rastrovým mechanizmem a zpětnou 
pružinou.

14 513 Kč - - - - - - - - - -

3
AKK

Akumulátor

Akumulátor - příplatkový akumulátor 
umožňuje bezdrátové ovládání 
relaxačního křesla.
(100 cyklu)
K dostání pouze s funkcí F

6 683 Kč - - - - - - - - - -

4

Příplatek
za dřevěnou 

otočnou 
základnu

Příplatek za dřevěnou otočnou 
základnu AD3

2 025 Kč - - - - - - - - - -

|  www.montero.cz  |  179

HUKLA Kalle



Č. Artikl Zobrazení Popis Příplatek
Ceny podle skupin potahů

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

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY

5

Příplatek 
za ocelový otočný 

podstavec
hvězdicový 

Příplatek za ocelový otočný hvězdicový 
podstavec
Ve tvaru hvězdy z nerezové oceli AD4

2 025 Kč - - - - - - - - - -

6 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.
Možné pouze pro čočkovité otočné 
talíře kovové V6!

3 983 Kč - - - - - - - - - -

POLŠTÁŘ

7
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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