
Ceník a typový plán PELOS COMFORT

Rám: ocelový

Sedák: vlnitá ocelová pružina
kvalitní vysokoelastická pěna 

Opěrák: kvalitní vysokoelastická pěna 

Nožičky: plastové kluzáky
za příplatek otočná kolečka

Pomoc při vstávání: max. zátěž 130 kg

Nastavitelná opěrka hlavy: obecně vybaveno vratnou pružinou

Vrásnění u potahu je součástí neformálního designu křesla.

Popis funkcí:

Základní provedení manuální funkce:

Funkce 2-motorová: Za pomocí 2 elektromotorů lze nezávisle upravovat polohu podnožky a opěráku
a to až do pozice ležení a zpět.

Funkce 2-motorová s pomocí vstávání:

Dotykové senzory při pomoci vstávání:

Dřevěné područky v barvách: venge, světlý ořech, buk olše

Ergonomie: Velikost křesla pro každý typ postavy. Díky 9 ergonomickým variantám si můžete bez příplatku 

vybrat to správné sezení:

3 výšky sedáku: 45 / 47 / 49 cm

3 hloubky sedáku: 50 / 53 / 55 cm

Křeslo je standardně vybavené funkcí manuální bez plynového pístu.

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

Manuální rozkládání za pomoci tlaku těla a to plynule podnožky a opěráku až do pozice 
ležení a zpět.

Funkce manuální s plynovým 
pístem:

Manuální rozkládání za pomoci kovové páčky a to plynule podnožky a opěráku až do 
pozice ležení a zpět.

Samostatné nastavení opěradla a podnožky pomocí dvou elektromotorů, doplněno funkcí 
asistence vstávání.

Příplatek k funkci asistence vstávání, umístění dotykových senzorů na vnitřní straně 
područky.
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Popis: Polohovací křeslo

Typ: 1230

Š/V/H v cm (V v závislosti na výšce sedáku) 72 / 110 - 114 / 77

Hloubka sedáku v 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 173
délka místa pro ležení v cm – při hloubce sedáku 53 cm 176

délka místa pro ležení v cm – při hloubce sedáku 55 cm 178

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,LL Dolcia

Kůže  93, LL Nubia

650 Kč

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

28 600 Kč

29 110 Kč

29 630 Kč

30 140 Kč

30 660 Kč

31 110 Kč

31 630 Kč

32 140 Kč

32 660 Kč

33 110 Kč

33 690 Kč

34 200 Kč

39 030 Kč

40 580 Kč

42 960 Kč

43 730 Kč

Příplatek za plynový píst                                    
Typ 0052 3 160 Kč
Příplatek za funkci 2 motorů                             
Typ 0057   12 880 Kč
Příplatek za funkci 2 motorů s asistencí 
vstávání                                                           Typ 
0065 19 320 Kč

Příplatek za dotykové senzory při asistenci 
vstávání                                                            Typ 
0137 3 160 Kč
Příplatek za otočná kolečka                               
Typ 0128
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