Model: Jan

Platný od 20.01.2016
Maloobchodní ceník
Změna modelů a cen v případě vnějších, mimořádně zvýšených nákladů vyhrazena

Kontrastní šití:

Konstrukce:

Rám ocelová trubka

Sedák:

Pružné trubky

Komfort sedu:

Molitanová pěna

Polstrování zad a
područek:

Molitanová pěna

Pomoc při vstávání:

Max. nostnost 130 kg

Opěrka hlavy:

polohovatelná opěrka
hlavy

4 nohy - varianty:

Otočný talíř z ušlechtilé oceli, dřevo a dřevo
s otvory, hvězdicová noha

Mořené barvy:
Mořené barvy s
příplatkem:

bukové v barvách: olše, ořech světlý, wenge
bukové jádro-Kernbuche, olejovaný dub, dub bianco

pouze na přání zákazníka!
Kontrastní šití 1 : beige
Kontrastní šití 2 : braun
Kontrastní šití v barvě beige nebo braun je možné u všech kůží a látek.

Záhyby, vrásnění patří k volnému čalounění

Funkce:
Základní verze:

Funkce manuální:
polohování tlakem:

Manuální nastavení podnožky. Seřízení opěradla přes
vestavěnou ovládací páku. Mírným tlakem těla nastavitelné do lehu.

Funkce se 2 motory:

Samostatné nastavení podnožky a opěradla pomocí ovladače - do ležící polohy 2 motory
Za příplatek s Akku.

Funkce se 2 motory s pomocí při vstávání:

Samostatné nastavení podnožky a opěradla pomocí ovladače - do ležící polohy 2 motory

Obsluha motoru:

na výběr:

motorová páka č.23

ruční ovladač
č. 24

Ve standardním nastavení křesla je motorová páka č. 23.
Za stejnou cenu lze objednat motorové a ruční ovládání.
Funkce polohování s pomocí ramen:

Možnost vybavení křesla funkcí polohování s pomocí ramen

Funkce Termo-Lux-vyhřívání:

Integrovaný systém vytápění podnožky, sedáku a zad.
Ručně nastavitelné pro 3 teploty (26°/29°/32°).
Automatické vypnutí po 2 hodinách
Není k dispozici s AKU

Ergonomie:

Křeslo je vhodné pro každou, různě velkou osobu.
Za stejnou cenu je k dispozici deset ergonomických rozměrů.

3 výšky sedu:
3 hloubky sedu:

Ergonomické údaje:

45 / 47 / 49 cm
50 / 53 / 55 cm

Ve standardním nastavení je TV-křeslo s manuální funkcí: polohování tlakem.
Všechny ostatní funkce jsou dostupné s příplatkem.
Piktogramy v ceníku jsou schematické a mohou se lišit od skutečnost.

Míry jsou informativní

Made in EU
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