
Ceník a typový plán COCOON

Rám: ocelový

Sezení: vinutá ocelová pružina

vysokoelasticka pěna

Opěrák a područky: vysokoelastická pěna

Nastavitelné opěrky hlavy:
vratná pružina

4 varianty podstavců: talíř kovový, talíř dřevěný plný

talíř dřevěný s otvory, hvězda

Barevné provedení: buk olše, ořech světlý, wenge

jádrový buk, dub olejovaný, dub bianco

Vrásnění u potahu je součástí neformálního designu křesla.

Funkce:

Základní verze:

Funkce 2-motorová:

Funkce 2-motorová s asistencí vstávání:

Ergonomie: Velikost křesla pro každého.

3 výšky sedáku: 45 / 47 / 49 cm

3 hloubky sedáku: 50 / 53 / 55 cm

 Made in EU 
 kvalita/ochrana životního prostředí/pracovní podmínky 
vyrobeno dle standardů EU

Barevné provedení za 
příplatek:

Funkce manual s 
plynovým pístem:

Manuální rozkládání podnožky a opěradla až do pozice 
ležení pomocí kovové páky

Za pomocí 2 motorů lze nezávisle upravovat polohu podnožky a opěráku a to až do pozice ležení a zpět. Za příplatek 
možnost vybavení baterií. 

Za pomocí 2 motorů lze nezávisle upravovat polohu podnožky a opěráku a to až do pozice 
ležení a zpět, navíc s asistencí při vstávání

Křeslo je standardně vybavené manuální funkcí s plynovým pístem. Všechny jiné 
funkce jsou možné za příplatek.
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Popis: TV křeslo

Typ: 1222

Š/V/H v cm (V v závislosti na Ergonomii S1 - L3) 74 / 112 - 116 / 77

Houbka sedáku v cm 50/53/55

Výška sedáku v cm 45/47/49

Šířka sedáku v cm 51

Délka místa pro ležení - při hloubce sedáku 50 cm 171

Délka místa pro ležení - při hloubce sedáku 53 cm 174

Délka místa pro ležení - při hloubce sedáku 55 cm 176

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, LL Dolcia

Kůže 93, LL Nubia, LL Evita 

Kůže LL Eleganzia

Příplatek za funkci 2-motorovou- Typ 0057  

Příplatek za funkci 2-motorovou s baterií- Typ 0130

Příplatek za funkci 2-motorovou s asistencí vstávání- Typ 0065

810 Kč

 Made in EU 

 kvalita/ochrana životního prostředí/pracovní podmínky 

vyrobeno dle standardů EU

29 440 Kč

29 910 Kč

30 240 Kč

30 580 Kč

31 050 Kč

31 450 Kč

31 790 Kč

33 740 Kč

37 840 Kč

39 380 Kč

41 670 Kč

42 410 Kč

45 360 Kč

13 440 Kč

20 840 Kč

20 160 Kč

Příplatek za podstavec v barvě buk jádrový/dub olejovaný/dub 
bianco- Typ 0204  
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