
Ceník a typový plán Ritz

rám: ocelový

sezení: vlnitá ocelová pružina

sedák: polyetylénová pěna

opěradlo a područky: polyetylénová pěna

pomoc při vstávání: Max. zátěž  130 kg

opěrka hlavy: mřížka s vratnými pružinami 

4 varianty nožiček: talíř kovový

talíř dřevěný
talíř dřevěný s otvory
hvězda

Barevné provedení hvězdy: chrom, černá matná
Základní barevné provedení olše, světlý ořech, wenge

jádrový buk, dub olejovaný, dub bělený

V případě kůže lze pouze jednobarevné provedení.

Barva 1: opěrák, sedák a podnožka
Barva 2: Zadní rám a područky

Při kombinaci dvou typů látek z odlišných cenových skupin, je rozhodující cena látky dražší.

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

Barevné provedení za 
příplatek

Možnost kombinace 
dvou barev:

Barva 2 Barva 1
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Ceník a typový plán Ritz

Popis funkcí:

Manuální polohování s tlakovým pístem:

Funkce 2-motorová: 

Funkce 2-motorová s asistencí vstávání:

Nastavitelná opěrka hlavy s motorem:

Ergonomie: Velikost křesla pro každého.

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

Standardně je křeslo dodáváno s manuálním polohováním za pomoci tlakového pístu.
Všechny ostatní funkce jsou k dispozici za příplatek.

Made in EU

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

Manuální rozkládání  podnožky a opěráku až do pozice ležení, a to za pomoci kovové 
páčky (plynovýho pístu). Plynule variabilní s lehkým tlakem těla nastavitelné do polohy 
vleže.

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.

Plynulé nastavení opěrky hlavy za pomoci motoru. Tato funkce lze objednat pouze v 
kombinaci s polohováním křesla za pomoci motoru. 



Ceník a typový plán Ritz

UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ AKTUÁLNÍ INTERNETOVOU SLEVU – NUTNO ODEČÍST
1

Typ: Křeslo polohovací

Nr typu 1222

70 / 110 - 114 / 77

hloubka sedákuv 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 169
délka místa pro ležení v cm – při hloubce sedáku 53 cm 172
délka místa pro ležení v cm – při hloubce sedáku 55 cm 174

Látka skupiny B

Látka skupiny B1

Látka skupiny B2

Látka skupiny C 

Látka skupiny D

Látka skupiny E

Látka skupiny F

Látky skupiny I

Kůže Punch

Kůže LL Duca

Kůže, Rancho

Leder 93, LL Nubia, LL Dolcia, LL Evita 

Kůže LL Eleganzia

Příplatky:

Motorové nastavení opěrky hlavy* Typ 0236

970 Kč

*Tato funkce lze objednat pouze v kombinaci s polohováním křesla za pomoci motoru. 

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

ŠxVxH v cm ("V"- záleží na výšce sedáku)

29 850 Kč

30 190 Kč

30 530 Kč

30 870 Kč

31 290 Kč

31 770 Kč

32 110 Kč

34 100 Kč

38 700 Kč

40 270 Kč

41 850 Kč

43 360 Kč

46 450 Kč

2-motorová funkce Typ 0057                                                                 
                     14 620 Kč

2-motorová funkce s baterií Typ 0130
22 640 Kč

2-motorová funkce s asistencí vstávání  Typ 0065                            
                                             21 960 Kč

2-motorová funkce s asistencí vstávání s baterií Typ 0302
29 980 Kč

5 700 Kč
Barevné provedení nožiček (jádrový buk,dub olejovaný a dub 
bělený)  Typ 0204
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