Softlin Komfort
Křesla pro pečovatelství

PROGRAM PRO PEČOVATELSTVÍ

Softlin Komfort – více než křeslo
sedací nábytek

Křeslo Softlin Komfort představuje optimální řešení sedacího nábytku pro
osoby se sníženou pohyblivostí. Je určeno pro domácí péči, do domovů
důchodců i do nemocnic. Díky široké modularitě je možné najít takovou
variantu křesla Softlin Komfort, která nejvíce vyhoví Vašim konkrétním po
třebám. Navíc můžete vybírat z velkého množství příslušenství.
Ochranná kolečka
proti poškození interiéru.

Křeslo je polohovatelné:
umožňuje posouvat
plynule sedák vpřed,
zároveň je sklopitelná
zádová část.

VYSOKÁ FUNKČNOST
MAXIMÁLNÍ POHODLÍ
PŘÍJEMNÝ DESIGN
BEZPEČNOST

Čalounění područek
zvyšuje komfort a je
snadno odnímatelné
a pratelné.

SNADNÁ MANIPULACE
JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Ovládání náklonu
je pro uživatele
snadno dostupné
zprava i zleva.

Polohovatelná lýtková podpěra
s výklopnou deskou pro
chodidla.

Křeslo v poloze pro komfortní odpočinek.

Centrální 5. kolečko pro snazší manipulaci při
jízdě se zatíženým křeslem.

Manipulační madlo pro polohování opěradla.
Madlo usnadňuje i pohyb s křeslem.

KOMFORTNÍ ODPOČINEK
Tvarované opěradlo pro příjemný odpočinek
a výškově nastavitelný podhlavník.
Současné polohování opěradla a čalouněné
lýtkové podnožky pomocí plynové pružiny je
velmi snadné.
Tvar opěradla omezuje nebezpečí posunu
trupu a hlavy; sedák lze plynule posunout.
Náklon může nastavit sám uživatel pomocí
pák pod područkami, nebo ošetřující pohy
bem madla na zadní straně křesla.
Ergonomický tvar zakončení područek
usnadňuje vstávání.

SOFTLIN KOMFORT 01
Pevná a stabilní lakovaná konstrukce
z masivního buku.
Oddělený sedák od opěradla zamezující
vzájemnému znečištění.

DESIGN A ÚDRŽBA
Softlin Komfort je nabízen v nejrůznějších
variantách potahových tkanin včetně kože
nek, takže je možné křeslo přizpůsobit jaké
mukoliv interiéru.
Čalounění je velmi příjemné a pohodlné a zá
roveň snadno čistitelné.
Snímatelné potahy sedáku, opěradla i podru
ček jsou vyrobeny z lehce pratelné textilie.
Sedák a podnožka jsou pod látkovým pota
hem čalouněny omyvatelnou koženkou.
Mezi sedákem a opěradlem je mezera brá
nící vzájemnému znečištění.

SNADNÝ A BEZPEČNÝ PŘESUN
Centrální 5. kolečko je v kontaktu s podla
hou po zatížení křesla a výrazně usnadňuje
manipulaci a zvláště otáčení.
Křeslo může být vybaveno dvojitými kolečky
75 mm se zvýšenou odolností a brzdou. Ko
lečka jsou otočná i kolem svislé osy, takže
umožňují otáčení i ve stísněných prostorách.
Pohodlí a bezpečnost uživatele zajišťuje
deska pro podporu nohou, která navíc brání
nechtěnému pohybu křesla při vstávání.
Bezpečnost rovněž zaručuje použití PUR
pěn se samozhášivou úpravou.

SOFTLIN KOMFORT 02
Pevná a stabilní lakovaná konstrukce
z masivního buku.
Oddělený sedák od opěradla zamezující
vzájemnému znečištění.
Polohovatelné opěradlo (změna polohy je
usnadněna plynovou pružinou).

SOFTLIN KOMFORT 03
Pevná a stabilní lakovaná konstrukce
z masivního buku.
Oddělený sedák od opěradla zamezující
vzájemnému znečištění.
Polohovatelné opěradlo (změna polohy je
usnadněna plynovou pružinou).
Lýtková podpěra pro zvýšení pohodlí se
dící osoby.

SOFTLIN KOMFORT 04
Pevná a stabilní lakovaná konstrukce z masivního buku.
Oddělený sedák od opěradla zamezující vzájemnému znečištění.
Polohovatelné opěradlo (změna polohy je usnadněna plynovou pružinou).
Lýtková podpěra pro zvýšení pohodlí sedící osoby.
4 dvojitá kolečka s brzdou.
Centrálníkolečko pro snadnou jízdu a manipulaci s křeslem.
Výklopný díl pro podpěru chodidel (zvyšuje pohodlí a bezpečnost).

sedací nábytek

Softlin Komfort – příslušenství

Odnímatelné rukojeti pro snazší vstávání.

Flexibilní podpěrka ruky.

Výklopná podnožka s úložným prostorem.

Držák berlí s opěrkou pro snadné uchycení
a vyjmutí (pro pojízdné křeslo).

Otočná polička se zvýšenými okraji.

Odnímatelná tvarovaná jídelní deska
se zvýšenými okraji.

Pohodlné a praktické zároveň jsou snímatelné
potahy područek.

Držák berlí pro prakticke odložení berlí
při sezení.

Držák na noviny a časopisy.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Šířka
Výška
(dle polohy opěradla)
Hloubka
(dle napolohování)
Výška sedáku
Průměr koleček
5. centrální kolečko
Nosnost

98 –113 cm
72–132 cm
47 cm
7,5 cm
10 cm
120 kg

Háčky na zadní části konstrukce křesla
pro odložení jídelní desky.
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Příruční odkládací kapsa na zadní části opěradla.

70 cm

