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Ceník a typový plán Sitzgefühl

Rám: ocelový

Sezení: vlnitá ocelová pružina

PUR pěna

PUR pěna

Asistence vstávání: Max. 130kg

Opěrka hlavy: obvykle vybavena mřížkou a vratnou pružinou

5 variant podstavce:

Talíř z nerezové oceli
Talíř dřevěný plná
Talíř dřevěný s otvory

Hvězda dostupná v barvách:
chrom, černá matná

chrom vysoký lesk, černá matná
Dostupné moření dřeva: buk olše, světlý ořech, wenge

jádrový buk, dub olejovaný, dub bělený

Kontrastní prošití: pouze na žádost zákazníka!
kontrastní šev 1: běžový
kontrastní šev 2: hnědý
Kontrastní prošití je možné pouze v béžové nebo hnědé barvě na všech látkách i kůžích.
Uvádějte v objednávce, jinak bude dodáno prošití v barvě potahu.

Vrásnění je součástí designu křesla.

Ergonomie: Velikost křesla pro každého, výběr výšky a hloubky sedáku. Tabulka ergonomie:

3 výšky sedáku: 47 / 49 / 51 cm
3 hloubky sedáku: 50 / 53 / 55 cm

Křeslo je v základní ceně vybaveno manuální funkcí polohvání s plynovým pístem.

Všechny ostatní funkce jsou k dispozici za příplatek.

Rozměry jsou +/- 5 cm.

Čalounění opěráku a 
područek:

DT 5 hvězda, v základu ocel, 
za příplatek:

Dostupné moření dřeva za 
příplatek:
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Popis funkcí:

Základní verze:

Funkce manuální s plynovým pístem: Ruční nastavení opěrky nohou. Nastavení opěradla pomocí vnitřní ovládací páky. 
Plynulé nastavení díky malému tělesnému tlaku do ležící polohy.

Komfortní funkce a další vybavení za příplatek:

Prodloužení podnožky: Funkce prodlužuje délku ležení o cca 4 cm a je k dispozici pro všechny varianty křesla.
V případě fuknce 3- motorové s kardiováhou nemusí být tato funkce objednávána

(Výjimka: Ergonomie XL, zde je ergonomie již dána prodloužením nožní části o 4 cm)

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 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. 

Dotykové senzory pro asistenci vstávání: Dotykové senzory pro ovládání jsou namontovány v přední části područky

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 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

Funkce 3-motorová s kardiováhou Za pomocí 2 motorů lze upravovat polohu podnožky a opěráku a to až do pozice ležení a zpět.
a asistencí vstávání: 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 (přibližně o 4 cm).
(Výjimka: Ergonomie XL, zde je prodloužení nohou, již dané ergonomií)
Navíc s asistencí vstávání.
Za příplatek z dispozici s baterií.

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

Funkce područky: Volitelně lze křeslo vybavit funkcí pohyblivých područek. Popis viz strana 3.

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

Motorové ovládání: Ruční ovladač:
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Popis funkcí/ukázka:

Manuální funkce s plynovým pístem a funkce područky-relax

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

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

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
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Výběr vzhledu opěráku a područek:
Lze libovolně kombinovat mezi sebou za stejnou cenu.

Výška: 108 - 112 Výška: 111 - 115

Výška XL: 117 Výška XL: 120

Délka ležení: 163 - 168 Délka ležení: 166 - 171

Délka ležení XL:  177 Délka ležení XL: 180
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Uvedené ceny nezahrnují aktuální internetovou slevu - nutno odečíst
1

Popis: Polohovací křeslo

Typ: 1222

Područka 1 Š/H v cm 78 / 84

Područka 2 Š/H v cm 81 / 84

Područka 3 Š/H v cm 80 / 84

Hloubka sedáku v cm: 50 / 53 / 55

Výška sedáku v cm: 47 / 49 / 51

Šířka sedáku v cm: 51

Pokud je zvoleno prodloužení nožní části, délka ležení se prodlouží o cca 4 cm.

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

Komfortní funkce za příplatek:

Motorové seřízení opěrky hlavy*, Typ 0236

Funkce 2-motorová s baterií, Typ 0130

Funkce 2-motorová s asistencí vstávání a baterií  , Typ 0302

Dotykové senzory pro asistenci vstávání***, Typ 0137

Funkce 3-motorová s kardiováhou, Typ 0328

Funkce 3-motorová s kardiováhou a baterií, Typ 0331

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

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

Funkce polohování područky - relax**, Typ 0178

Prodloužení podnožky**, Typ 0326

DT 5 hvězda kovová, Typ 0341
810 Kč

810 Kč
*Motorové seřízení opěrky hlavy lze objednat pouze v kombinaci s motorovým polohováním.

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

(Prodloužení podnožky nelze objednat u Ergonomie XL, protože je již integrováno)

***Lze objednat pouze v kombinaci s funkcí 2-motorovou s asistencí vstávání.

28 630 Kč

29 040 Kč

29 440 Kč

29 710 Kč

30 180 Kč

30 510 Kč

30 850 Kč

32 660 Kč

36 230 Kč

37 700 Kč

39 120 Kč

40 530 Kč

43 480 Kč

5 180 Kč

Funkce 2-motorová, Typ 0057                                                                                   
   13 440 Kč

20 840 Kč

Funkce 2-motorová s asistencí vstávání, Typ 0065                                                 
                        20 160 Kč

27 560 Kč

3 360 Kč

16 800 Kč

24 200 Kč

23 520 Kč

30 920 Kč

3 500 Kč

2 760 Kč

Talíř dřevěný v moření jádrový buk/dub olejovaný/dub bělený, Typ 0204            
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