
  

Výrobek je certifikován značkou „Goldene M“, jedinou oficiální značkou vysoké kvality nábytku v Německu, kterou uděluje 
Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM).

Výrobek prošel v nezávislých zkušebních institutech všemi testy na kvalitu použitých materiálů, bezpečnost, nezávadnost na                                                   
lidské zdraví, dlouhou životnost a šetrnost k životnímu prostředí. 
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Informace k produktu a objednávkám

Konstrukce: kovová rámová konstrukce.

Sedák: spodní podpružení z dlouhoelastických kovových vlnovcových pružin, krycí rouno
                                  Volitelně: vysokojakostní PUR / studená pěna (min. RG. 35), kryto vatovým rounem

bodově elastický taštičkový pružinový sedák (TTFK), kryto textilním rounem, vysokojakostní PUR-pěna (min. RG 35), vatové rouno 

Opěrák: pevná záda z ergonomicky formované pěny, vrstvené v různých tloušťkách a pevnostech pro optimální komfort, zakryto vatovým rounem.

Výška sedáku - volitelně: výška sedáku S     (46 cm)
výška sedáku M   (48 cm) 49 cm (vzadu) / 53 cm (vpředu)
výška sedáku L     (50 cm)

Rozměry: celková výška       S / M / L :  115 cm / 117 cm / 119  cm
celková hloubka  S / M / L :  89 - 165 cm / 91 - 167  cm / 93 - 169 cm

výška sedáku S / M / L:  46 cm / 48 cm / 50 cm

Všechny použité materiály splňují požadavky DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel), v souladu s RAL GZ 430
Rozvržení a zpracování švů může být v případě zpracování látky, kůže nebo textilní kůže různé.  
Veškeré látkové potahy zadní části opěradel jsou standardně dodávány v příslušném originálním provedení.
Materiálové informace o látkách naleznete na našich látkových a kožených visačkách na zadní straně pro jednotlivé látky a kůže. 
Všechny hodnoty uvedené v ceníku odpovídají přibližným rozměrům v centimetrech. 

U tohoto modelu je třeba vzít v úvahu následující volitelné možnosti výběru (nutno specifikovat do objednávky):
- velikost křesla     (S / M  nebo L)
- provedení sedáku                    Funkce: - částečně motorová relaxační funkce
- vzhled (design) opěradla - plně motorová relaxační funkce
- područky - s / bez akku (baterie)
- podnoží

šířka sedáku S / M / L:  49 cm (vzadu) / 53 cm (vpředu)

hloubka sedáku S / M / L:   51 - 98 cm / 53 - 100 cm / 55 - 102 cm
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Volitelné varianty opěradel, područek a podnoží:

Šířky područek:
područka 1: celková šířka cca. 11 cm
područka 2: celková šířka cca. 12 cm
područka 3: celková šířka cca. 14 cm    (za příplatek)

Hvězdicová noha 907

Upozorňujeme, že při výběru dřevěné hvězdicové nohy je 
kužel vždy černý!

Saxon 9501

Vzhled opěradla A Vzhled opěradla B Vzhled opěradla C Područka 1 Područka 2 Područka 3
(za příplatek)

Hvězdicová noha 909 Hvězdicová noha 981
5-ti paprsková                                       
leštěný hliník

5-ti paprsková                                       
černá matná

5-ti paprsková                                       
dub olejovaný                                            
(za příplatek)



FUNKCE:

Relaxační funkce manuální:  u manuální funkce polohujeme zatažením za páčku na vnitřní straně područky společně s tlakem zad na opěradlo 
                                                         nožní díl i zádové opěradlo do ideální zvolené polohy. 

Relaxační funkce motorová / částečně motorová:  u motorové nebo částečně motorové relaxační funkce ovládáte polohování křesla pomocí 
                                                                                                  kabelového ručního ovladače. Tuto funkci máte možnost objednat se síťovým adaptérem  
                                                                                                  nebo nabíjecí baterií.

Nabíjecí baterie (akku):  doba nabíjení (Micro USB) cca 11,5 hodiny. Rozměry: š. 8,5 cm x v. 13,9 cm x h. 5,5 cm.  Při nabíjení blikají 4 LED za sebou,  
                                                ukazují 25%, 50%, 75% a 100% kapacitu. Pokud všechny 4 LED svítí nepřetržitě bez blikání, zařízení je plně nabité.

Relaxační poloha
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Ruční ovladač

Nabíjecí baterie Konektor nabíjecí baterie



cca. cm
115 / 117 / 119

89 / 91 / 93
46 / 48 / 50
51 / 53 / 55
51 / 53 / 55

Šířka sedáku 48 - 53

Typ-obj. číslo 80420 80430 80440 78300
Šířka v cm 53 cm + 2 područky 53 cm + 2 područky 53 cm + 2 područky

Popis Relaxační křeslo S                                 
manuální funkce

Relaxační křeslo M                                    
manuální funkce

Relaxační křeslo L                             
manuální funkce

Přídavná "akku"                            
dobíjecí baterie*

látková skupina 2 44.170,- 44.170,- 44.170,-
látková skupina 3 44.940,- 44.940,- 44.940,-
látková skupina 4 46.480,- 46.480,- 46.480,-

kůže, skupina B 53.340,- 53.340,- 53.340,-
kůže, skupina C 56.420,- 56.420,- 56.420,-
kůže, skupina L 57.890,- 57.890,- 57.890,-
kůže, skupina J 60.190,- 60.190,- 60.190,-
kůže, skupina T 69.370,- 69.370,- 69.370,-

Noha dub 3.710,- 3.710,- 3.710,-
Nabíjecí baterie 8.330,- 8.330,- 8.330,-
Područka 3 5.250,- 5.250,- 5.250,-
Relax funkce                      
část. motorová 11.340,- 11.340,- 11.340,-

Relax funkce                          
plně motorová 15.190,- 15.190,- 15.190,-

Rozměry
Výška S / M / L
Hloubka S / M / L

Varianty

Hloubka sedáku S / M / L
Výška sedáku S / M / L

Hloubka sedáku S / M / L

pro všechny varianty křesel                                                                                                      
8.330,-

*Přídavná baterie se 
používá pouze jako 

náhradní baterie za vaši již 
zakoupenou baterii.

Volitelné příplatky
Vemte prosím na vědomí, 

že vaše funkční křeslo 
nemůžete později 
dovybavit " tech. 

přípravou" na používání 
akku baterie, pokud křeslo 

nebylo již s touto tech. 
přípravou objednáno.
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Maloobchodní ceník platný od 22.6.2022.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena.


