
Ceník a typový plán ERGO

CENY NEZAHRNUJÍ AKTUÁLNÍ INTERNETOVOU SLEVU – NUTNO ODEČÍST

Konstrukce: ocelový rám

Sedák: vlnitá ocelová pružina

vysokoelastická pěna

Opěrák: vysokoelastická pěna

Pomoc při vstávání: Max. zátěž: 130kg

4 varianty nožiček: talíř kovový, talíř dřevěný plný

talíř dřevěný s otvory, hvězda

Barevné provedení: buk: olše, ořech světlý, venge

Barevné provedení za příplatek:
jádrový buk, olejovaný dub, dub bělený

Vrásnění u potahu je součástí neformálního designu křesla.

Popis funkcí:

Základní provedení: Funkce manuální s Manuální rozkládání za pomoci kovové páčky a to plynule podnožky a opěráku až do

plynovým pístem pozice ležení a zpět.

Funkce 2-motorová: Za pomocí 2 motorů lze nezávisle upravovat polohu podnožky a opěráku

a to až do pozice ležení a zpět.

Za příplatek možnost vybavení baterií.

Funkce 2-motorová s pomocí vstávání: Samostatné nastavení opěradla a podnožky

pomocí dvou motorů, doplněno funkcí asistence vstávání.

Ergonomie: Velikost křesla pro každého. Devět ergonomických variant za stejnou cenu.

3 výšky sedáku: 45 / 47 / 49 cm

3 hloubky sedáku: 50 / 53 / 55 cm

Křeslo je standardně vybavené manuální funkcí s plynovým pístem. Všechny

jiné funkce jsou možné za příplatek.

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

Rozměry +/- 5 cm

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



Popis funkcí:

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

Prodloužení podnožky:

Funkce 2-motorová:

Funkce 3-motorová s kardiováhou:

Motorové seřízení opěrky hlavy:

Funkce područky: 

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

Základní 
verze:

Funkce manuální s 
plynovým pístem:

Funkce prodlužuje délku ležení o cca 5 cm a je k dispozici pro všechny varianty křesla.
V případě fuknce 3- motorové s kardiováhou nemusí být tato funkce objednávána.

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

Funkce 2-motorová s asistencí 
vstávání:

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

Za pomocí 2 motorů lze upravovat polohu podnožky a opěráku a to až do pozice ležení a zpět.
Samostatně nastavitelný úhel sedadla 1 elektromotorem.
Poloha rovnováhy srdce je dosažena rozšířením všech 3 elektrických motorů.
S funkcí kardiováhy je vždy automaticky také prodloužení nohou a područky.
(Výjimka: Ergonomie XL, zde je prodloužení nohou, již dané ergonomií)
K dispozici s baterií za příplatek.
Jako polohu rovnováhy srdcí člověk označuje polohu ležení, ve které jsou nohy výše než srdce.
Krevní oběh se zlepšuje a tělo se může uvolnit. Jakmile se uvolní žilní systém, tak se mohou
regenerovat unavené a těžké nohy.

Plynulé seřízení části hlavy pomocí elektrického motoru.
Seřízení motorové opěrky hlavy lze objednat pouze ve spojení s funkcemi motoru.

Popis funkce viz další strana.
Pro funkci 3- motorovou s kardiováhou je funkce již v ceně a nemusí být objednána samstatně

Dotykové senzory pro asistenci 
vstávání:

Za příplatek může být ovládání asistence vstávání k dispozici také prostřednictvím dotykových senzorů, 
které jsou připevněny v oblasti předního úchopu části paže.



Popis funkce/ukázka:

Manuální funkce s plynovým pístem a funkce područky-relax

Krok 1: Zatlačte ovládací páku dopředu – mechanismus opěrky nohou se otevře 

Posunutím ovládací páky dozadu s mírným tlakem na opěradlo se opěradlo může sklopit až do pozice ležení

Funkce motorová s funkcí područky-relax

Při vyjíždění podnožky se současně snižuje područka do pohodlné polohy

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

Krok 2: Mírným tlakem proti opěradlu a současně uvolnění podnožky se posune  podnožka do polohy TV
Ve stejné době se područky sníží do pohodlné polohy



Vzhled područek a opěráku:
Opěrák a područky jdou volitelně kombinovat za stejnou cenu.

Made in EU
Kvalita / ochrana životního prostředí / pracovní podmínky
Vyrobeno dle standardů EU
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Popis: Polohovací křeslo

Typ: 1222

Područka 1 Š/H v cm 70 / 80

Područka 2 Š/H v cm 76 / 80

Područka 3 Š/H v cm 73 / 80

Hloubka sedáku v cm 50/53/55

Výška sedáku v cm 45/47/49

Šířka sedáku v cm 51

Skupina látek B

Skupina látek B1

Skupina látek B2

Skupina látek C

Skupina látek D

Skupina látek E

Skupina látek F

Skupina látek I

Kůže Punch

Kůže LL Duca

Kůže Cervo, Rancho

Kůže 93, LL Nubia, LL Dolcia

Kůže LL Eleganzia

Příplatek za polohovací područky** Typ 0178

810 Kč
* Motorické nastavení opěrky hlavy lze objednat pouze ve spojení s motorizovanými funkcemi.
** Obecně je součástí 3-motorizované funkce kardiováhy a není možné jej objednávat samostatně.

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

26 550 Kč

26 820 Kč

27 360 Kč

27 560 Kč

27 890 Kč

28 160 Kč

28 500 Kč

30 110 Kč

34 210 Kč

36 490 Kč

37 840 Kč

39 180 Kč

41 600 Kč

3 570 Kč
Příplatek za funkci 2 motorů                                   
Typ 0057                                      13 440 Kč
Příplatek za funkci 2 motorů s dodatkovou baterií 
Typ 0130 20 840 Kč
Příplatek za funkci 2 motorovou s asistencí 
vstávání Typ 0065 20 160 Kč
Příplatek za funkci 2-motorovou s asistencí 
vstávání a dodatkovou baterií Typ 0302 27 560 Kč
Funkce za funkci 3-motorovou s kardiováhou
Typ 0328 16 800 Kč
AFunkce za funkci 3-motorovou s kardiováhou a 
dodatkovou baterií Typ 0331 24 200 Kč
Příplatek za prodloužení podnožky**
Typ 0326 2 960 Kč
Příplatek za motorové seřízení opěrky hlavy*
Typ 0236 5 250 Kč
Příplatek za dotykové senzory pro ovládání 
asistence vstávání Typ 0137 3 570 Kč
Příplatek za talíř v barvě buk jádrový, dub 
olejovaný a dub bělený Typ 0204
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