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Ceník a typový plán ALEXIS 

Rám: ocelový

Sezení: vinutá pružina

vysokoelastická pěna

Opěrák a područky: vysokoelastická pěna

Asistence vstávání: max. zátěž 160 kg

Nastavitelné opěrky hlavy: vratná pružina (v ceně)

za příplatek možnost polohování pomocí motoru

4 varianty podstavce:

talíř dřevěný s otvory, hvězda

lesklý chrom, nerez, černá matná, černá lesklá

Barevné provedení: buk: olše, ořech světlý, venge

jádrový buk, olejovaný dub, dub bianco

Kontrastní prošití:
Barva 1: béžová

Barva 2: hnědá

V případě zájmu uvádějte v objednávce.

Vrásnění u potahu je součástí neformálního designu křesla.

Ergonomie: Velikost křesla pro každého.

3 výšky sedáku: 45 / 47 / 49 cm
3 hloubky sedáku: 50 / 53 / 55 cm

Standardně je křeslo dodáváno s funkcí 1-motorovou a nastavitelnými opěrkami hlavy (manual).
Všechny ostatní funkce jsou k dispozici za příplatek.

talíř kovový, talíř dřevěný plný

hvězda je dostupná v
barvách

Barevné provedení za
příplatek: 
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Popis funkcí:

Základní verze:

Funkce 1-motorová: Nastavení podnožky do polohy TV (bez nastavení opěráku) pomocí jednoho motoru.
 Za příplatek možnost vybavení baterií.

Funkce 2-motorová s asistencí vstávání: Samostatné nastavení opěradla a podnožky
pomocí dvou motorů, doplněno funkcí asistence vstávání

Funktion 2-motorisch: Oddělitelné nebo samostatné nastavení podnožky a opěradla do pozice ležení
s pomocí dvou motorů.
 Za příplatek možnost vybavení baterií.

Funkce 3-motorová s asistencí vstávání: Oddělitelné nebo samostatné nastavení podnožky a opěradla do pozice ležení
s pomocí dvou motorů, doplněno funkcí asistence vstávání.

Nastavitelné opěrky hlavy s motorem: Nastavení opěrky hlavy pomocí motoru.

Ovládání:

TV - pozice pozice ležení asistence vstávání
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Vnější ovládací panel pro funkce s motorem:

Funkce 1-motorová:

Tlačítko 1: Prodloužení opěrky nohou do polohy TV

Tlačítko 2: Vrácení opěrky nohou do standardní pozice

Funkce 2-motorová:

Tlačítko 1: Prodloužení opěrky nohou do polohy TV

Tlačítko 2: Vrácení opěrky nohou do standardní pozice

Tlačítko 3: Prodloužení opěrky zad do polohy ležení

Tlačítko 4: Vrácení opěrky zad do standardní pozice

Funkce 2-motorová a 3-motorová s asistencí vstávání:

jak je uvedeno výše ale navíc:

Tlačítko 2: Po vrácení opěrky nohou do stadnardní pozice uvolněte prst z tlačítka,

po opětovném spuštění se aktivuje funkce asistence vstávání.

Tlačítko 1: Vrácení funkce asistence vstávání do standardní polohy.

Po opětovním spuštění se prodlouží opěrka nohou do pozice TV.

Funkce nastavitelných opěrek hlavy:

Tlačítko 1: nastavení opěrky hlavy dopředu

Tlačítko 2: nastavení opěrky hlavy dozadu
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1 Kč

Popis: Polohovací křeslo

Typ:

Š/V/H v cm (V v závislosti na Ergonomii S1 - L3) 87 / 112 - 116 / 86

Š/V/H v cm - Ergonomie XL 87 / 121 / 91

Hloubka sedáku v cm 50/53/55

Výška sedáku cm 45/47/49

Šířka sedáku v cm 51 Kč

Délka místa pro ležení - při hloubce sedáku 50 cm 165 Kč

Délka místa pro ležení - při hloubce sedáku 53 cm 168 Kč

Délka místa pro ležení - při hloubce sedáku 55 cm 170 Kč

Délka místa pro ležení - při hloubce sedáku 55 cm - Ergonomie XL 179 Kč

Látka skupiny B

Látka skupiny B1

Látka skupiny B2

Látka skupiny C

Látka skupiny D

Látka skupiny E

Látka skupiny F

Látka skupiny I

Kůže Punch

Kůže LL Duca

Kůže Rancho

Kůže 93, LL Nubia, LL Dolcia, LL Evita

Kůže LL Eleganzia

Funkce a vybavení za příplatek:

Funkce 2-motorová, Typ 0057                                                                                      

Funkce 2-motorová s baterií, Typ 0130

Nastavitelné opěrky hlavy s motorem*, Typ 0236

810 Kč
*nastavitelné opěrky hlavy s motorem pouze v kombinaci s funkcí s motorem

1 222 Kč

37 370 Kč

37 840 Kč

38 110 Kč

38 580 Kč

38 850 Kč

39 180 Kč

39 590 Kč

41 400 Kč

46 910 Kč

48 790 Kč

50 670 Kč

52 490 Kč

56 320 Kč

Funkce 1-motorová s baterií (TV-pozice/bez nastavení opěráku), Typ 0303          
                                                                             7 400 Kč

Funkce 2-motorová s asistencí vstávání (TV-pozice/bez opěráku), Typ 0065       
                                                                  11 430 Kč

6 720 Kč

14 120 Kč

Funkce 3-motorová s asistencí vstávání, Typ 0238                                                  
                       18 150 Kč

5 450 Kč

Podstavec buk/dub olejovaný/dub bianco, Typ 0204                                               
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