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ASSISTANT

Ordinační otočná židle s lama mechanismem
/ Medical swivel chair with lama mechanism
/ Drehstuhl Assistant für Ordinationen mit lama
Mechanik

Čalouněný sedák a výškově stavitelné zádové
opěradlo
/ Upholstered seat and height-adjustable backrest
/ Gepolsterte Sitzfläche und höhenverstellbare
Rückenlehne

Výškově stavitelná
/ Height-adjustable
/ Höhenverstellbar

Pětiramenný chromovaný kříž
/ Five-arm chrome cross
/ Fünfarmiges Chromkreuz

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 v kůži dle aktuálních vzorníků
HO 042

/ Upholstery in leather to current samplers
/ Polster nach aktuellem musterbuch
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Ordinační židle ASSISTANT je vhodná pro ordinace, laboratoře, učebny
a jiná pracoviště s požadavkem opěrky zad nastavitelné na výšku. Židle
splňuje základní ergonomické požadavky pro nastavování jejich rozměrů
podle aktuálních potřeb sedícího. Nastavitelné rozměry: výška sezení, výška
opěrky zad / lokte (nezávisle na výšce sedáku). Volitelnými doplňky jsou
výškově nastavitelná kruhová podnož, maxi píst a kluzáky.

/ ASSISTANT is a chair suitable for offices, laboratories, classrooms and other workplaces with
the need of height- adjustable backrest. The chairs meet basic ergonomic requirements for
adjusting their dimensions according to the actual needs of the seater. Adjustable dimensions:
height of seat, backrest / elbow height (independently from the seat height). Optional
accessories are a height-adjustable circular base, maxi piston and gliders.

/ Drehstuhl ASSISTANT passt zu den Ordinationen, Laboratorien, Klassenzimmern und andere
Arbeitsplätzen mit der Anforderung die Höhe der Rückenlehne einzustellen. Der Stuhl erfüllt
fundamentale ergonomische Anforderungen für Einstellung seines Ausmaßes laut dem aktuellen
Bedarf des Benutzers. Verstellbare Maße: Sitzhöhe, Höhe der Rückenlehne und Armlehne
(unabhängig von der Höhe der Sitzfläche). Zum wählbaren Zubehör gehören höhenverstellbares
Kreisgestell, Maxi Kolben und Gleiter.
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Ordinační otočná židle s lama mechanismem

Ordinační otočná židle s lama mechanismem

Ordinační otočná židle s lama mechanismem

Čalouněný sedák a výškově stavitelné zádové
opěradlo

Čalouněný sedák a výškově stavitelné zádové
opěradlo

Čalouněný sedák a výškově stavitelné zádové
opěradlo

Výškově stavitelná

Výškově stavitelná

Výškově stavitelná

Pětiramenný kříž- hliník

Pětiramenný kříž- nylon

Pětiramenný kříž- chrom

Kolečka PU o průměru 50 mm

Kolečka PU o průměru 50 mm

Kolečka PU o průměru 50 mm

/ Medical swivel chair with lama mechanism
/ Drehstuhl Assistant für Ordinationen; mit lama Mechanik

/ Upholstered seat and height-adjustable backrest
/ Gepolsterte Sitzfläche und höhenverstellbare Rückenlehne
/ Height-adjustable
/ Höhenverstellbar

/ Five-arm cross - aluminium
/ Fünfarmiges Kreuz - aluminium
/ PU wheels with a diameter of 50 mm
/ PU Rollen mit Durschnitt 50 mm

/ Medical swivel chair with lama mechanism
/ Drehstuhl Assistant für Ordinationen; mit lama Mechanik

/ Upholstered seat and height-adjustable backrest
/ Gepolsterte Sitzfläche und höhenverstellbare Rückenlehne
/ Height-adjustable
/ Höhenverstellbar

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

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

/ Medical swivel chair with lama mechanism
/ Drehstuhl Assistant für Ordinationen; mit lama Mechanik

/ Upholstered seat and height-adjustable backrest
/ Gepolsterte Sitzfläche und höhenverstellbare Rückenlehne
/ Height-adjustable
/ Höhenverstellbar

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

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