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MOCNE STRONY ZAMÓWIENIEDOBRZE WIEDZIEĆ

STANDARD:

• Model „Uno Individual“.
 Dopasowanie - mój fotel, cały ja.

• Ruchomy zagłówek.

• Relax do wybory: mechaniczny (1M) lub elektrycz-
ny (1E, podwójny silnik).

• Z wersją manualną, system z zamontowaną 
sprężyną gazową ułatwiającą rozkładanie fotela, z 
niezależną regulacją dla części oparciowej i siedzis-
kowej.

• Każde siedzisko wyposażone w opcję elektryczną 
ma zintegrowany kabel do ładowania USB (między 
oparciem a siedziskiem).

• ALADIN cosycontrol jest wliczony przy opcji elek-
trycznej (sysytem zapamiętywania ulubionych 
ustawień).

• Komfort siedziska: sprężyny + nakładka z pianki Bi-
otex (55kg/m³).

• Model dostępny w wersji dwukolorowej.

• Możliwa nić kontrastowa (bez dodatkowej opłaty)

• Szeroki wybór stopek obrotowych.

OPCJE ( jedynie w wersji elektrycznej):

• MASAŻ: poduszka masująca, wbudowana w opar-
cie fotela.

• WARM UP: funkcja podgrzewania znajduje się na 
poziomie siedziska  i oparcia (mata grzewcza z 
włókien węglowych).

• ERGO: regulacja podparcia lędźwiowego.

• STAND UP: system, który umożliwia rozłożenie fote-
la pratycznie do pozycji wertykalnej.

• AKKU: system baterii. Istnieje możliwość otrzyma-
nia wymiennej baterii (EASY POWER), patrz stona z 
akcesoriami.

STANDARD:

• Model dwukolorowy, w przypadku różnych tkanin, 
obowiazuje cena droższego materiału.

• Dukolorowość jedynie w połączeniu skóra/skóra 
lub tkanina/tkania.

• Model dwukolorowy: jeśli jest wybrana nić kontra-
stowa, będzie jedynie zastosowana do tkaniny na 
biało (patrz wizualizacja).

• Niektóre tkaniny nie mogą mieć nici kontrastowej. 
Patrz lista tkanin.

• Jeśli nic nie jest zaznaczone na zamówieniu, nici 
będą w tym samym odcieniu co tkanina/skóra.

• Aktywacja funkcji elektrycznych za pomocą przycis-
ków Easy Move, małe, dyskretne, metalowe guzicz-
ki.

OPCJE:

• Niektóre stopki (STOPKI+) są dostępne za 
dodatkową opłatą (patrz tabela cen).

• Akku nie jest możliwe do zamontowania w przy-
padku opcji WARM UP. Ta opcja wymaga stałego 
podłączenia do gniazka elekrtycznego.

• Opcje MASAŻ i ERGO nie mogą być wybrane 
jednocześnie.

• STAND UP niemożliwy w wersji S/S+ jeśli ma stopkę 
STANDARD.

• Bez opcji AKKU, ze względu na kabel, możliwy obrót 
do 350°.

PRZEDSTAWIENIE DWUKOLOROWOŚCI:

• Fotel 1M lub 1E.

• Wybór wersji fotela:
 S / S+ / M / M+ / L / L+

• Wybór obicia i potencjalnej dwukolorowości (patrz 
na przedstawienia podziału na dwa kolory).

• Wybór koloru nici: ton w ton / kontrast.
 Jeśli nić kontrastowa: numer koloru nici (od 1 do 14).

• Jeśli fotel 1E, możliwe następujące opcje:
 - MASAŻ
 - WARM UP (podgrzewanie)
 - STAND UP
 - ERGO
 - AKKU

• Wybór stopek:
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WERSJE FOTELI:

S S+ M M+ L L+

Wysokość oparcia 79cm

52cm

44cm

Głębokość siedziska

Wysokość siedziska

Szerokość siedziska

79cm

56cm

46cm

84cm

56cm

48cm

47cm 52cm 47cm 52cm 47cm 52cm

Opis

S, M, L: 47
S+, M+, L+: 52

S, M, L: 78
S+, M+, L+: 83

L: 94
M: 94
S: 90

L: 74
M: 69
S: 69

L: 84
M: 79
S: 79

L: 48
M: 46
S: 44

L: 56
M: 56
S: 52

L: 71
M: 69
S: 67


