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Fotel   szt.1   Zał. 9 poz.3 



 Zał. 9 poz. 4 

Krzesło rehabilitacyjne    szt. 1 

Kolor tapicerki  ciemnozielony 



  Fotel   szt. 1 Zał. 9 poz. 5 

Krzesło powinno posiadać następujące cechy i wyposażenie: 

• synchroniczny mechanizm ruchowy (Synchro SELF). Po zwolnieniu blokady, oparcie wychyla
się w ruchu synchronicznym z siedziskiem naśladując ruch użytkownika w krześle. Wychylenie oparcia
podążające za ruchem pleców użytkownika jest znacznie wyraźniejsze i szybsze aniżeli ruch siedziska.
Siła oporu jaki stawia oparcie podczas wychylenia jest automatycznie dobrana do wagi Użytkownika –
SELF

• blokada wybranej pozycji wychylenia oparcia i siedziska

• regulacje głębokości siedziska

• funkcje ANTI-SHOCK

• zagłówek o regulowanej wysokości oraz regulowanym kącie położenia podpórki pod głowę

• podłokietniki regulowane w czterech płaszczyznach 4D (góra-dół, odległość od siedziska, kąt
położenia nakładki w zakresie +/- 15stopni, przód -tył)

• pięcioramienna podstawa w kolorze polerowanego aluminium

• oparcie profilowane w części lędźwiowej dodatkowo wyposażone w podpórkę o regulowanej
wysokości. Siatka zapewniająca prawidłową cyrkulacje powietrza i dobrze dopasowującą się do
pleców użytkownika przy minimalnej odporności na ścieralność 100 tyś cykli Martindalea.

• siedzisko pianka wyścielająca powinna być wykonana w technologii wylewania co ma
zwiększyć jej trwałość i odpowiednią sprężystość nawet po wielu latach. Gęstość pianki musi być
minimum  59kg/m3. Siedzisko tapicerowane.

Krzesło tapicerowane tkaniną  o parametrach nie gorszych niż: 

• Ścieralność : 160 000 cykli Martindale

• Trudnopalność według normy  EN 1021/1-2,

• Odporność na pilling 5 (UNI EN ISO 12945-2)

• Skład : poliester 100%

• Gramatura 363 g/m2

Wymienione parametry poparte dokumentami. 

Wymagane dokumenty 

• Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania wydany przez niezależną jednostkę
badawczą dotycząca zgodności produktu dla wagi Użytkownika do 150 kg.

Rysunek poglądowy: 
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Kolor tapicerki T-24 czarny  
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