
Ceník a typový plán Madoxx

Rám: ocelový

Sedák: vlnitá ocelová pružina

polyuretanová pěna

polyuretanová pěna

Asistence vstávání: max. Pro váhu 160 kg

Opěrka hlavy: obvykle vybavena mřížkou a vratnou pružinou

3 varianty talíře:

DT 1 Otočná kovová nerezová ocel

DT 2 Otočný dřevěný

DT 6 Otočná hvězdice:

Dostupné moření dřeva: buk moření olše, ořech světlý, wenge

jádrový buk, olejovaný dub, bělený dub

Kontrastní prošití: pouze na žádost zákazníka!

kontrastní šev 1: béžový

kontrastní šev 2: hnědý

Prošití lze na všech látkách a kůží

Uvádějte vždy, jinak je dodáváno se švem tón v tónu (barvě potahu)

Vrášnění je součástí designu.

Ergonomie: Velikost křesla pro každého

10 ergonomických velikostí dostupných za stejnou cenu

3 výšky sedáku: 47 / 49 / 51 cm

3 hloubky sedáku: 50 / 53 / 55 cm

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

Piktogramy v ceníku jsou schematické a mohou se lišit od skutečnosti.

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

Čalounění opěráku a 
područky:

vysoce lesklý chrom, kartáčovaná nerezová ocel, 
matně černý lakovaný, šedý

Dostupné moření dřeva za 
příplatek:



Popis funkce:

Základní funkce:  

Manuální funkce s plynovým pístem: Ruční nastavení opěrky nohou. Nastavení opěradla pomocí vnitřní ovládací páky. 

Plynulé nastavení díky malému tělesnému tlaku do ležící polohy.

Ruční nastavení opěrky hlavy.

Funkce za příplatek:

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 3-motorová s kardiováhou: 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 cca. o 4 cm.

(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.

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 cca. o 4 cm.

(Výjimka: Ergonomie XL, zde je prodloužení nohou, již dané ergonomií)

K dispozici s baterií za příplatek.

Navíc je vybaven pomocným zařízením pro postavení.

K dispozici také s baterií za příplatek.

Funkce područky: Popis funkce viz další strana.

Pro funkci 3- motorovou s kardiováhou je funkce již v ceně a nemusí být objednána samstatně

Motorové seřízení opěrky hlavy: Plynulé seřízení části hlavy pomocí elektrického motoru.

Seřízení motorové opěrky hlavy lze objednat pouze ve spojení s funkcemi motoru.

Motorové ovládání: Ruční ovladač

Funkce 3-motorová s kardiováhou a 
asistencí vstávání:



Popis funkce/ukázka:

Funkce motorová s funkcí područky-relax

Při vyjíždění podnožky se současně snižuje područka do pohodlné polohy



1

Popis: Otáčecí křeslo

Typ: 1222

Š/V/H v cm: (V v závislosti na ergonomii výšky sedadla S1 – L3) 78 / 110 - 114 / 83

Š/V/H v cm s ergonomií XL: 78 / 119 / 87

Hloubka sedáku v cm: 50 / 53 / 55

Výška sedáku v cm: 47 / 49 / 51

Šířka sedáku v cm: 51

Délka místa pro ležení - při hloubce sedáku 50 cm 165

Délka místa pro ležení - při hloubce sedáku 53 cm 168

Délka místa pro ležení - při hloubce sedáku 55 cm 170

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

Skupiny látek B

Skupiny látek B1

Skupiny látek B2

Skupiny látek C

Skupiny látek D

Skupiny látek E

Skupiny látek F

Skupiny látek I

Kůže Punch

Kůže LL Duca

Kůže Rancho

Kůže 93, LL Nubia, LL Dolcia, LL Evita

Kůže LL Eleganzia

Příplatky:

Motorové seřízení opěrky hlavy*, Typ 0236

Funkce 2-motorová s baterií, Typ 0130

Funkce 3-motorová s kardiováhou, Typ 0328

Funkce 3-motorová s kardiováhou a s baterií, Typ 0331

Funkce 3-motorová s kardiováhou a asistencí vstávání, Typ 0343

Funkce 3-motor. s kardiováhou, asistencí vstávání a s baterií, Typ 0345

Funkce polovací područky- relax**, Typ 0178

810 Kč
* Motor pro nastavení opěrky hlavy lze objednat pouze ve spojení s funkcemi motoru.

** Pro 3-motorovou srdeční rovnováhu je obvykle součástí dodávky a není nutné ji objednávat zvlášť.

26 750 Kč

27 150 Kč

27 420 Kč

27 760 Kč

28 160 Kč

28 560 Kč

28 830 Kč

30 650 Kč

34 080 Kč

35 420 Kč

36 830 Kč

38 170 Kč

40 860 Kč

5 040 Kč

Funkce 2-motorová, Typ 0057                                                                                  
    13 440 Kč

20 840 Kč

16 800 Kč

24 200 Kč

23 520 Kč

30 920 Kč

5 310 Kč

Talíř jádrový buk/dub olejovaný/dub bělený, Typ 0204                                         
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