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Sedací nábytek
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sedací nábytek

Softlin plus – jednoduchost, funkčnost, komfort
Židle Softlin plus představuje velice pohodlné řešení sedacího
nábytku pro osoby se sníženou pohyblivostí. Konstrukce umožňuje
snadnou údržbu, židle je proto vhodná pro domovy důchodců,
nemocnice, domácí péči apod.

Rukojeť pro manipulaci s prázdnou židlí. Chrání
potah opěradla před znečištěním.

Možnost pohodlného odložení berle.

FUNKČNOST
A UNIVERZÁLNÍ
POUŽITÍ

Nastavitelná hloubka sedáku pro pohodlnější
sezení různě vysokých osob.

BEZPEČNOST
A POHODLÍ

Pojistka pro snadné odejmutí nebo přestavení
područky.

KVALITNÍ MATERIÁLY
A PROVEDENÍ

Nohy židle jsou před poškozením chráněny
plastovými patkami, které zároveň působí
protiskluzově a brání nechtěnému posunutí.

SNADNÁ ÚDRŽBA
A MANIPULACE
PEVNOST A STABILITA
Robustní dřevěná buková konstrukce zajišťuje zvýšenou pevnost a stabilitu.
Ergonomicky tvarované opěradlo a sedák
z tvarované překližky vytvářejí místo pro
příjemný odpočinek.
Zvýšený sedák a područky umožňují snadnější usedání a vstávání.
Područky lze nastavit do dvou různých poloh.
Nohy jsou zakončeny plastovými patkami
pro snadnější manipulaci a ochranu.

PŘÍJEMNÝ A FUNKČNÍ DESIGN

Židlee jsoou jedn
Židle
d odu
oduše
d še
še ssto
ttohov
hovaate
telné
lnéé, ccož
ož usnadň
usn
s adňuj
adň
dňuj
uje
man
anipu
ipulac
ip
laci a skladdov
la
lac
ovváání.
ová
ní

Tvarované opěradlo se vyrábí ve třech různých
výškách pro maximální komfort pacienta.
Židle Softlin plus je k dispozici v řadě barevných variant potahových tkanin včetně
koženek. Také odstín dřeva je možné zvolit
dle vzorníku.
Snímatelný textilní potah sedáku a opěradla
je lehce pratelný.
Sedák je potažen separační nepropustnou
vrstvou.
Oddělený prostor mezi sedákem a opěradlem zabraňuje vzájemnému znečištění.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Sedák
výška
šířka
hloubka
Židle
šířka
šířka dvojžidle
výška (dle modelu)

62 cm
111 cm
84, 107, 123 cm

Softlin plus je možné dodat i ve variantě dvojžidle.
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