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KOMPONENTY

SESTAVY
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TECHNICKÉ PARAMETRY

POTAH látka kůže

NOHY dřevo kov plast kolečka čalouněné

VÝPLŇ
Područky: duté vlákno

studená pěna

peří / duté vlákno

peří

Sedáky: duté vlákno

studená pěna

peří / duté vlákno

peří

Opěráky: duté vlákno

studená pěna

peří / duté vlákno

peří

TUHOST SEDU standardní tuhý

FUNKCE lůžko elektrické ovládání manuální ovládání polohování posuvné / výsuvné

VOLITELNÉ odnímatelné ozdobné cvoky kontrastní prošití

MECHANISMUS POSTELE & MATRAC

LW

TYPVERZE ROZMĚRY
MATRAC

H

264,268,269 GREENPLUS 140 195 11

529,534,535 Memory 140 195 11

266,468,469 GREENPLUS 160 195 11

530,536,537 Memory 160 195 11

MECHANISMUS
VERZE

268,269,534,535

264,529

TYP

Ready-Bed electro-welded - Dvojité skládání 

Ready-Bed electro-welded - Dvojité skládání 

Ready-Bed electro-welded - Dvojité skládání 

Zadní polštář se zasouvá pod mechanismus postele, který obsahuje sadu držáků polštářů.
Matrace Greenplus je patentovaný, inovativní produkt. Je ekologický, vyrobený z mikroporézních elastomerů. Má vynikajíci schopnost se 
přispůsobit různým tlakům těla, což dodává velkou oporu zádům. Je antibakteriální a antialergický.
Antialergický paměťová matrace, dostupná se zipovým potahem, který je snadno snímatelný a prací. 

266,468,469,530,536, 537

Ready-Bed electro-welded 

GREENPLUS

Memory

PODROBNOSTI

Model je dostupný s kontrastním lemováním (anebo jinými ozdobnými detaily, jako 
například proužek pod područkami) jako druhý potah v té stejné kategorii

LÁTKA: v látce kontrastní lemování (anebo jiný ozdobný detail jako proužek pod 
područkami) může být vyrobené buď z látky té stejné kategorie anebo z kůže jakékoliv 
barvy (pouze Le Mans)

Tento model má manuálně polohovatelnou opěrku hlavy

Tento model má vnitřní dotyková tlačítka na sedáku na aktivaci mechanismu

Všechny područky, zadní část a sedáky jsou potažené kůží Top Grain

Fixní sedák (sedáky tohoto modelu jsou fixně upevněné k rámu)

Fixní zadní polštář (zadní polštáře tohoto modelu jsou fixně upevněné k rámu)

Bez kožené boční strany (sektorové části mají boční stranu pokrytou podšívkou a ne kůží) 

Dřevěný rám

Bez namontovaných nožiček (nožičky jsou v sáčku uvnitř balení)

Plastový obal (model bude zabalený v plastovém obalu)
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POZNÁMKY
Výška nožiček 3,5 cm
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