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Regulacja pochylenia oparcia między 125˚ a 145˚
Ergonomiczny kształt oparcia typu WINGS 
Solidna, stalowa konstrukcja
Kieszeń boczna w standardzie, kieszeń tylnia-opcjonalnie
Szeroki wybór materiałów
Wodoodporna i łatwa w czyszczeniu tapicerka 
Cztery kółka �rmy TENTE (dwa z hamulcami)
Max. working load - 215 kg
Max. safe working load – 135kg

Key features:

Aster 
 FOTEL Z FUNKCJĄ LEŻANKI

Wygoda i wyjątkowy wygląd

Producent łożek rehabilitacyjnych i szpitalnych

Max. obciążenie robocze - 135 kg
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Pozycja siedząca Pozycja leżąca

Całkowita szer. x wys. x głębokość                 68 x 107 x 87cm                     68 x 90 x 162 cm              

Siedzisko (szerokość x głębokość)                    52 x 55 cm                              52 x 99 cm         
Pozycja siedząca

Kąt oparcia
125

Pozycja leżąca
Kąt oparcia

145

0 0

Dopasowanie do indywidualnych potrzeb FINISHING

Kolory standardowe

Kolory niestandardowe:
Dostępne po konsultacji z działem 
sprzedaży.

Szeroki wybór materiałów pozwala na dopasowanie fotela do wnętrza oraz  
indywidualnych preferencji osób z niego korzystających. Materiały, których 
używamy są wytrzymale i łatwe do utrzymania w czystości.   
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KOMFORT
Fotel Aster wyposażony jest w 
ergonomiczne oparcie typu WINGS. 
Sposób w jaki zostało wypro�lowane 
pozwala na komfortowe i bezpieczne 
oparcie głowy, co w połączeniu z 
długimi i wysokimi podłokietnikami 
zapewnia nie tylko komfort ale także 
bezpieczeństwo w trakcie snu.

MOBILNOŚĆ
Aster jest fotelem w pełni 
mobilnym, wyposażonym w 4 
łożyskowane kółka jezdne �rmy 
TENTE (2 kółka kierunkowe i 2 
kółka z blokadą) – co umożliwia 
jego łatwe i wygodne przemiesz-
czanie. Kompaktowe wymiary 
(szerokość zewnętrzna wynoszą-
ca 71 cm) pozwalają na przejazd 
przez niemal każde drzwi.

FUNKCJONALNOŚĆ
Fotel Aster w standardowej wersji 
posiada boczną kieszeń, którą 
osoba korzystająca z niego może 
przeznaczyć do przechowywania 
drobnych rzeczy. Istnieje także 
możliwość zamówienia kieszeni 
tylnej  - do przechowywania 
pościeli.

2 LATA 
GWARANCJI

Aster fotel z funkcją leżanki

REGULACJA POCHYLENIA
Fotel z funkcją leżanki posiada możliwość ustawienia dwóch 
stałych pozycji. Pozycji siedzącej oraz pozycji leżącej. System 
zmiany pozycji został tak zaprojektowany aby mogła się odbywać 
bez konieczności wstawania, co jest dużym udogodnieniem. Aby 
skorzystać z funkcji spania należy usiąść na fotelu, złapać za 
podłokietniki, a następnie oprzeć się mocniej o oparcie – fotel 
zacznie zmieniać pozycje. Żeby wrócić do pozycji siedzącej, 
należy trzymać za podłokietniki, a następnie docisnąć nogami 
sekcję podudzia. Manualny system regulacji jest bezpieczny i 
niezawodny, nie wymaga podłączenia do prądu, przez co fotel 
jest mobilny i może zmieniać swoje miejsce.

Max. obciążenie robocze       

           Beech                                Light oak

135kg
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