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EGO 
KONSTRUKCE: Trubkový ocelový rám.

ODPRUŽENÍ SEDÁKU: Ocelová hřídel 
a pružiny.

KOMFORT SEDU: Molitanová pěna. 
Čalounění zad a područek 
molitanová pěna.

NOHY: 4 varianty, otočný talíř z ušlechtilé 
oceli nebo dřeva, dřevo s otvory 
nebo hvězdicovitá podnož. Mořené 
v barvách buk olše, ořech světlý, 
wenge. Mořené v barvách za příplatek 
bukové jádro (Kernbuche), olejovaný 
dub (Eiche geölt), dub bianco (Eiche 
Bianco).

ERGONOMIE: Křeslo je vhodné pro 
všechny výšky osob. Za stejnou cenu 
je k dispozici devět ergonomických 
rozměrů v kombinaci výšky sedu 
45, 47, 49 cm a hloubky sedu 50, 53, 
55 cm.

Funkce křeslaRozměry

Funkce 2 motorů
Samostatné nebo synchronní 
nastavení opěrky hlavy a nohou
do ležící polohy pomocí 
2 elektromotorů. Za příplatek je možné 
objednat s akumulátory.

Manuální polohování tlakem
Manuální nastavení podnože 
a nastavení opěradla přes vnitřní 
páku. Mírným tlakem těla lze křeslo 
nastavit do lehu.

Pomoc při vstávaní
Samostatné nastavení opěrky hlavy 
a nohou do ležící polohy pomocí  
2 elektromotorů. Zahrnuje i funkci 
pomoc při vstávání s maximálním 
zatížením 130 kg.

Ve standardním provedení je TV 
křeslo s manuální funkcí polohování 
tlakem. Všechny ostatní funkce jsou 
za příplatek.

Otočné křeslo
Typ č. 1012
š × h 70 × 80 cm
Hloubka sedu 50/53/55 cm
Výška sedu 45/47/49 cm
Šířka sedu 51 cm

Ergonomie

Křeslo je vhodné pro všechny výšky 
osob. Za stejnou cenu je k dispozici 
devět ergonomických rozměrů.
Podle výšky a hloubky sedu si můžete 
v nasledující tabulce vybrat spravný 
ergonomický model.
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Modelová optika

Područky a záda
Lze kombinovat různé typy 
zad a područek za stejnou 
cenu. Výběrem kombinace 
zad a područky si zvolíte 
správnou modelovou optiku.

Záda 1
Výška: 106-110 cm 

Délka v ležaté 
poloze: 165–170cm

Záda 2 
Výška: 109–113 cm 

Délka v ležaté 
poloze: 168–173 cm

Záda 3  
Výška: 112–116 cm

Délka v ležaté 
poloze: 171–176 cm
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