
Slam

Ceník a typový plán 2016

rám: ocelový

sezení: vlnitá ocelová pružina

sedák: polyetylénová pěna

opěradlo a područky: polyetylénová pěna

pomoc vstávání: Max. zátěž  130 kg

opěrka hlavy:

4 Fussvarianten: talíř kovový

talíř dřevěný

talíř dřevěný s otvory

hvězda

Základní barevné 

provedení
olše, světlý ořech, wenge

Barevné provedení za 

příplatek
jádrový buk, dub olejovaný

Z tzv. „volné výplně“ je tvorba záhybů typickým znakem designového nábytku

Popis funkcí:

základní verze: Manuální rozkládání podnožky. Rozkládání opěradla pomocí kovové páky

 Plynule nastavitelný opěrák až do pozice ležení.

funkce 2-motorová: Oddělitelné nebo samostatné nastavení podnožky a opěradla do pozice ležení

s pomocí dvou motorů.

Za příplatek je možné dodatkové vybavení funkce 2-motorové s baterií.

funkce 2-motorová s pomocí vstávání Samostatné nastavení opěradla a podnožky 

pomocí dvou motorů, doplněno funkcí asistence vstávání.

Ergonomie: velikost křeslo pro každého. Devět ergonomických variant

za stejnou cenu

3 šířky sedáku: 45 / 47 / 49 cm

3 hloubky sedáku: 50 / 53 / 55 cm

křeslo je standardně vybaveno funkcí manuálního polohování 

pomocí plynového pístu, ostatní funkce jsou k dispozici s příplatkem

Ikony v cenovém  listu jsou schematické a mohou se lišit od skutečnosti.

mřížka s vratnými pružinami 

Funkce manualní s 

plynovým pístem
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Typ: Křeslo polohovací

Nr typu 1222

ŠxVxH v cm ("V"- záleží na výšce sedáku) 73 / 108 - 112 / 77

hloubka sedákuv cm 50/53/55

výška sedáku v cm 45/47/49

šířka sedáku v cm 51

délka místa pro ležení v cm – při hloubce sedáku 50 cm 167

délka místa pro ležení v cm – při hloubce sedáku 53 cm 170

délka místa pro ležení v cm – při hloubce sedáku 55 cm 172

Látka skupiny B 30 400 Kč

Látka skupiny B1 30 790 Kč

Látka skupiny B2 31 050 Kč

Látka skupiny C 31 430 Kč

Látka skupiny D 31 750 Kč

Látka skupiny E 32 140 Kč

Látka skupiny F 32 460 Kč

Látka skupiny F1 32 780 Kč

Látka skupiny G 33 170 Kč

Látka skupiny G1 33 490 Kč

Látka skupiny H 33 880 Kč

Látky skupiny I 34 200 Kč

Kůže Punch 37 290 Kč

Kůže LL Duca 38 770 Kč

Kůže Cervo, Rancho,LL Dolcia 41 030 Kč

Kůže 93, LL Nubia 41 800 Kč

příplatek za funkci 2-motor.                                                                 

Typ 0057                                                                                      12 880 Kč

příplatek za funkci 2-motor. s baterií                                                             

Typ 0130 19 970 Kč

příplatek za funkci 2-s pomocí motor. vstávání  Typ 

0065                                                                         19 320 Kč

příplatek za barevné provedení nožičky (jádrový buk a 

dub olejovaný)   Typ 0204                                                                      780 
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