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COMFORT LUX
CENÍK A TYPOVÝ PLÁN

rám: rámy ocelové

sezení: vlnitá ocelová pružina

sedák: polyetylénová pěna

opěradlo a područky: polyetylénová pěna

pomoc vstávání: Max. zátěž  130 kg

4 varianty základny - talíř kovový

- talíř dřevěný plný

- talíř dřevěný s otvory
- hvězda

Dřevěné talíře-barvy: buk: zabarvení olše , světlý ořech , wenge

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

Popis funkcí:

A) základní verze Manuální polohování podnožky. Polohování opěradla pomocí kovové páky

 Plynule nastavitelný opěrák až do pozice ležení.
 

B) 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 baterii.

C) funkce 2-motorová s pomocí vstávání Oddělitelné rozkládání křesla  z pozice sezení, do pozice TV a ležení
za pomocí dvou motorů a s asistentem vstávání.

Ergonomie: Velikost křesla pro každý typ postavy. Díky 9 ergonomickým variantám si můžete bez příplatku 
vybrat to správné sezení: Hloubka sedáku

Výška sedáku 50 cm 53 cm 55 cm

3 výšky sedáku 45 / 47 / 49 cm 45 cm S1 S2 S3

3 hloubky sedáku: 50 / 53 / 55 cm 47 cm M1 M2 M3

49 cm L1 L2  L3 

Křeslo je standardně vybavené funkcí manuální s plynovým motorem.

všechny jiné funkce jsou možné za příplatek.

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

Made in EU

Kvalita/ochrana životního prostředí/pracovní podmínky
Vyrobeno dle standardů EU    

Funkce manualní s 
plynovým pístem
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COMFORT LUX

CENÍK A TYPOVÝ PLÁN

1

Popis:
Křeslo otáčecí

Typ: 1222

75 / 110 - 114 / 80

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 169

délka místa pro ležení v cm – při hloubce sedáku 53 cm 172

délka místa pro ležení v cm – při hloubce sedáku 55 cm 174

Látka skupiny B

Látka skupiny B1

Látka skupiny B2

Látka skupiny C 

Látka skupiny D

Látka skupiny E

Látka skupiny F

Látka skupiny F1

Látka skupiny G

Látka skupiny G1

Látka skupiny H

Látky skupiny I

Kůže Punch

Kůže LL Duca

Kůže Cervo, Rancho

Kůže 93, LL Nubia, LL Dolcia

příplatek za funkci 2-motor. s baterií Typ 0130

Made in EU

Kvalita/ochrana životního prostředí/pracovní podmínky

Vyrobeno dle standardů EU

ŠxVxH v cm ("V"- záleží na výšce sedáku)

23 190 Kč

23 510 Kč

23 770 Kč

24 030 Kč

24 350 Kč

24 540 Kč

24 930 Kč

25 120 Kč

25 440 Kč

25 760 Kč

25 960 Kč

26 280 Kč

29 630 Kč

30 790 Kč

32 010 Kč

33 170 Kč

příplatek za funkci 2-motor. Typ 0057                                                      
                                12 880 Kč

19 970 Kč

příplatek za funkci 2-motor. s asistencí vstávání motor. vstávání 
Typ 0065                                                                         19 320 Kč
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