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DOCTOR

Ordinační otočná židle

/ Medical swivel chair
/ Drehstuhl für Ordinationen

Čalouněný sedák a ergonomicky tvarované
výškově stavitelné zádové opěradlo

/ Upholstered seat and ergonomically shaped height
adjustable backrest
/ Gepolsterte Sitzfläche und ergonomisch geformte
höhenverstellbare Rückenlehne

Asynchronní mechanismus
/ Asynchronous mechanism
/ Asynchronmechanik

Pětiramenný kříž - chrom
/ Five-arm cross - chrome
/ Fünfarmiges Kreuz - chrom

Kolečka PU o průměru 50 mm

/ PU wheels with a diameter of 50 mm
/ PU Rollen mit Durschnitt 50 mm

Povrchová úprava
/ Surface
/ Oberfläche

Podnož / Base / Basis

Leštěný hliník

Černý nylon

Chrom

/ Polished aluminum / Black nylon
/ Chrome
/ Poliertes Aluminium / Schwarz nylon / Chrom

Čalounění dle aktuálních vzorníků
HO 032

/ Upholstery according to current samplers
/ Polster nach aktuellem musterbuch
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DOCTOR je lékařská otočná židle s čalouněným sedákem a opěradlem. Vybavena
je asynchronním mechanismem s aretací v 5 polohách. Výbornou ergonomii sezení
zajišťuje výškově stavitelný opěrák, který lze díky systému Up and Down aretovat
v 8 pozicích. Volitelnými doplňky jsou výškově nastavitelná kruhová podnož, maxi
píst a kluzáky.

/ DOCTOR is a medical swivel chair with upholstered seat and backrest. Equipped with an
asynchronous mechanism with 5-point locking. Excellent ergonomics of seating is provided by
the height-adjustable backrest that can be locked in 8 positions thanks to the Up and Down
system. Optional accessories are a height-adjustable circular base, maxi piston and gliders.
/ DOCTOR ist ärztlicher Drehstuhl mit gepolsterter Sitzfläche und Rückenlehne. Er wird mit
Asynchronmechanik mit Blockierung in 5 Positionen ausgestattet. Ausgezeichnete Ergonomie
besorgt höhenverstellbare Rückenlehne, die man dank dem System Up and Down in 8 Positionen
blockieren kann. Zum wählbaren Zubehör gehören höhenverstellbares Kreisgestell, Maxi Kolben
und Gleiter.
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HO 030

HO 031

HO 032

Ordinační otočná židle

Ordinační otočná židle

Ordinační otočná židle

Čalouněný sedák i ergonomicky tvarované výškově
stavitelné zádové opěradlo

Čalouněný sedák i ergonomicky tvarované výškově
stavitelné zádové opěradlo

Čalouněný sedák i ergonomicky tvarované výškově
stavitelné zádové opěradlo

Asynchronní mechanismus

Asynchronní mechanismus

Pětiramenný kříž - hliník

Pětiramenný kříž - nylon černý

Kolečka PU o průměru 60 mm

Kolečka PU o průměru 60 mm

/ Medical swivel chair
/ Drehstuhl für Ordinationen

/ Upholstered seat and ergonomically shaped height adjustable
backrest
/ Gepolsterte Sitzfläche und ergonomisch geformte
höhenverstellbare Rückenlehne
/ Asynchronous mechanism
/ Asynchron Mechanik

/ Five-arm cross - aluminium
/ Fünfarmiges Kreuz -aluminium
/ PU wheels with a diameter of 60 mm
/ PU Rollen mit Durschnitt 60 mm

/ Medical swivel chair
/ Drehstuhl für Ordinationen

/ Upholstered seat and ergonomically shaped height adjustable
backrest
/ Gepolsterte Sitzfläche und ergonomisch geformte
höhenverstellbare Rückenlehne
/ Asynchronous mechanism
/ Asynchron Mechanik

/ Five-arm cross - nylon black
/ Fünfarmiges Kreuz - nylon schwarz

/ PU wheels with a diameter of 60 mm
/ PU Rollen mit Durschnitt 60 mm

/ Medical swivel chair
/ Drehstuhl für Ordinationen

/ Upholstered seat and ergonomically shaped height adjustable
backrest
/ Gepolsterte Sitzfläche und ergonomisch geformte
höhenverstellbare Rückenlehne

Asynchronní mechanismus
/ Asynchronous mechanism
/ Asynchron Mechanik

Pětiramenný kříž - chrom
/ Five-arm cross - chrome
/ Fünfarmiges Kreuz - chrom

Kolečka PU o průměru 50 mm

/ PU wheels with a diameter of 50 mm
/ PU Rollen mit Durschnitt 50 mm
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