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Vrkoč Relaxační křeslo ALU
Kabana červené
Dostupnost
na dotaz

Kat č.
215200

Cena za dopravu
200 Kč

■

dokonalá relaxace

■

úleva pro páteř

■

podporuje krevní oběh v celém těle

9240,cena-bez-dph: 7 636 Kč

PARAMETRY:
■ Nostnost: 120 kg
■

Rozměry: 48 x 175 cm (rozevřené) plocha na ležení

■

Váha: 5 kg

■

Univerzální využití, ideální pro sauny, zahrady a koupaliště, dovolenou

■

Možnost nastavení lehátka do horizontální polohy

■

Ideální i pro starší generace

■

Rychlý, jednoduchý a bezpečný mechanismus

■

Prostorově úsporné skladování

■

Navrženo v Německu, vyrobeno v Itálii

■

Odolný materiál, hladký a příjemný na dotyk

■

Hliníková konstrukce, područky z plastu

■

Vyrábí se ve dvou variantách

Lehátka a křesla pro wellness, vynikají vysokou mechanickou odolností a zároveň jsou odolná agresivnímu prostředí bazénů a lázní. Potahy
lehátek jsou pevné a odolné vůči UV a klimatickým podmínkám. Design a použité materiály lehátek splňují nejnáročnější kriteria. Relaxační
křesla jsou vyráběna výhradně v Itálii a zajišťují dokonalou relaxaci na nejvyšší úrovni. Vysoce kvalitní trubkový ocelový nebo hliníkový rám
nabízí stabilitu až do hmotnosti 130 kg. „Potah Suntex“ tělo dokonale kopíruje. Má povrch šetrný k pokožce a je odolný vůči povětrnostním
vlivům. Gumové šňůry, které spojují rám s potahem, mají vysokou míru pružnosti a umožňují vám pohodlně ležet po mnoho hodin. Tím se
také zabrání tzv. „Prověšení“ křesla. Dodávaný podhlavník ulevuje vašim krčním obratlům a lze ho také použít jako podložku pro podložení
nohou. Křesla umožňují nohám být zcela ve svislé poloze, což usnadňuje nasedání a vysedání z křesla. Křesla lze aretovat v jakékoli poloze.
Uvolnění páteře umožní poloha s vyvážením do vodorovné polohy, které je dosaženo úplným opřením do křesla. Tato pozice vyvolává
neuvěřitelný klid. Kolena jsou v úrovni očí, což podporuje krevní oběh v celém těle. Můžete tak strávit dlouhé hodiny relaxace.

