
Fero  Metal relax
Fero relax tuoli pyörillä ja alas laskettavilla käsinojilla  on 
varustettu relax mekanismilla, joka on erityisesti suunniteltu 
hoiva-alalle.
Ergo-line mekanismilla varmistetaan, että selkänoja, istuin ja 
säärituki kallistuvat samanaikaisesti  zero gravity asentoon

Mitat

05600 | Metal relax:

- L 74 x D 78-155 x  H 125 cm 
- Istuin korkeus: 51cm
- Istuin syvyys: 51 cm
- Istuin leveys: 53,5 cm
- Käsinojien korkeus: 73,5-53 cm
-   Max kuorma 150kg

Lisätarvikkeet

- Asennon säätövivun lukitusmekanismi
- Manuaalisesti säädettävä säärituki
- Istuintyyny viskoelastista vaahtomuovia 
     - Pään sivutuet
- Teline tiputuspussille
-   Anatomiset lisätyynyt
- Selkänoja irroitettavalla pään tuella
-   Käsinojien irroitettavat päällysteet
- Alumiininen 2-os.jarrupoljin
-   Ruokailutaso

Materiaalit

-   Metalli: epoksipinnoite (vaaleanharmaa).     
- Puu: Vaneri, MDF.
- Synteettinen.
- Vaahtomuovi: palosuojattu. 
-   Kestää yleisten puhdistusaineiden käytön

Lisätietoja käytetyistä materiaaleista, rakenteista ja 
huollosta: ota yhteys maahantuojaan

Värivaihtoehdot
Saatavana useita eri värejä.
mallit pyynnöstä

Lisätarvikkeet 
kts varustelista  =>

- Tukevasti hitsattu metallirakenne
- Ergonominen muotoilu helpottaa tuoliin istumista ja siitä nousemista
- 4 kiinteää laakeroitua S design pyörää Ø125mm, Kahdessa takapyörässä suunta- ja
  keskuslukitus 
    - Kaikki reunat ja kulmat pyöristettyjä
- Synteettinen alta työntyvä jalkatuki, jossa liukastumista ehkäisevä pinnoite

- Valmistettu miellyttävästi muotoillusta 12mm vanerilevystä
- Päällystetty yksilöllisesti muotoutuvalla vaahtomuovilla jonka kolme eri
  kovuutta takaavat miellyttävän asennon selälle  
- Säädettävä ja irroitettava pää- / niskatyyny.
- Pinnoite keinonahkaa, joka viimeistelty koristeompeleilla 
- Selkäpuolella metallinen työntökahva

- Varmistaa selkänojan, istuimen ja säärituen yhtäaikaisen liikkeen zero gravity asentoon (*).      
- Istuimen ja takaosan välinen kulma vaihtelee 97°(istuma-asento) 120°("zero gravity") välillä 
- Kun relax-mekanismi on aktivoitu, istuin kallistuu 24 asteen kulmaan
- Kaasujousi minimoi voimankäytön mekanismia käytettäessä
- Tuolin molemmilla puolilla olevilla vivuilla voidaan mekanismi lukita eri asentoihin
- Kun tuoli asetetaan istuma-asentoon, säärituki kääntyy sisäänpäin, helpottaen tuolista
  nousemista 

Selkänoja

Ergo-line mekanismi

Istuin

- Valmistettu 10mm vanerista
- Päällystetty yksilöllisesti muotoutuvalla vaahtomuovilla jossa pinnoite keinonahkaa

Säärituki

(*) Zero  gravity asento: istuma / makuuasentoon perustuu NASA: aineistoon.  Neutraali vartalon asento 
muuttaa lihasvoiman biolääketieteelliseen tasapainoon
Lähde:“From outer space to you”, Omni, March 1994.

HAELVOET NV || WWW.HAELVOET.BE 
Haelvoet pidättää oikeudet muutoksiin

Rakenne

- Irroitettava istuin, valmistettu 12mm laminoidusta MDF levystä
- Päällystetty yksilöllisesti muotoutuvalla vaahtomuovilla jonka kaksi eri
  kovuutta takaavat miellyttävän istuma-asennon  
- Pyöristetty istuimen etureuna takaa hyvän estottoman verenkierron
- Miellyttävä 51cm istuinkorkeus
- Pinnoite keinonahkaa, joka viimeistelty koristeompeleilla 

Tekmala Oy
Veikkointie 22, 31500 Nummela
p. 0207 924 200
www.tekmala.fi  info@tekmala.fi

myynti ja maahantuonti:
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Alas laskettavat käsinojat
- Käsinojat säädettävissä ja lukittavissa neljälle eri korkeudelle
- Alimmassa asennossa käsinojat ovat samassa tasossa istuimen kanssa




