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Kreslá  

 

 

Kreslo  

SMILE SK1 - 01  

001SK1010110  

 

 

 

Farebný odtieň možno zvoliť podľa vzorkovníka farieb.  

Základná výbava kresla :  

■ rozšírená opierka chrbáta s farebným  poťahom  

■ čalúnenie zadných častí opierok hlavy a chrbáta vo farbe kresla  

■ kryt základne v bielej farbe  

■ bezpečnostné spínanie pre zdvih kresla a opierku chrbáta  

 

Cena Kresla SMILE SK1- 01 s expedičným balením 130 517

 

Príplatky : Mäkké čalúnenie (sedák,opierka chrbáta a hlavy) hrúbka 8 cm 12 741

Extramäkké čalúnenie (sedák,opierka chrbáta a hlavy) hrúbka 10 cm 15 682

 

Ľavá  opierka ruky 3 267

Pravá  opierka ruky - sklopná dopredu 5 227

Čalúnenie  opierky ruky ( pre 1 opierku ) 3 430

 

Detský sedák 3 430

Detský sedák anatomický 3 430

Ochranná podložka  na sedák Kresla SK1-01 - mäkká  prešívaná 4 737

 

Nožný ovládač  kresla 7 187

 

Platňa pripevňovacia  pod kreslo SK1 - 01 18 949

 

 

 

Kreslo  

SMILE SK1 - 08  

001 2692 2 00 00  

 

 

 

Kreslo umožňuje naprogramovanie "4 x 4 pracovných polôh".  

 

Opierky rúk sú v čiernej farbe s mäkkým povrchom.  

Základná výbava kresla :  

■ čalúnenie kresla v mäkkom prevedení  s hrúbkou 8 cm, farebnou koženkou  

■ opierka hlavy mechanická, kruhová so zverným spojením  

■ bezpečnostné spínanie pre zdvih kresla a opierku chrbáta  

 

Cena Kresla SMILE SK1- 08  s expedičným balením 187 853

 

Príplatky : Ľavá  opierka ruky  CHEESE 7 187

Pravá  opierka ruky  CHEESE  - sklopná dozadu 8 984

Čalúnenie  opierky ruky ( pre 1 opierku ) 4 737

 

"Trendelenburg poloha" opierky chrbáta so sedákom 20 745

 

Nožný ovládač  kresla 7 187

 

Detský sedák SK1-08 4 084

Ochranná podložka  na sedák Kresla SK1-08 - mäkká  prešívaná 4 901

 

Platňa pripevňovacia  pod kreslo SK1 - 08 20 909

- stomatologické kreslo, je vybavené dvoma samostatnými elektrickými jednotkami

: pre zdvih kresla a naklápanie opierky chrbáta. Kreslo má nastaviteľnú opierku hlavy

a tvarovanú opierku chrbáta. Umožňuje naprogramovanie 4 pracovných polôh.

Kreslo je čalúnené koženkou najvyššej kvality STAMSKIN FERRARI. Hrúbka

čalúnenia je 6 cm.

- stomatologické kreslo je vybavené dvoma samostatnými pohonnými jednotkami :

pre zdvih kresla a naklápanie opierky chrbáta.

Kreslo má nastaviteľnú opierku hlavy kruhového tvaru s mechanickým ovládaním a

anatomicky tvarovanú opierku chrbáta . Je čalúnené koženkou najvyššej kvality

STAMSKIN FERRARI.
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Stoličky  

 

 

Stolička SMILE 3  

009 2503 3 00 00  

 

 

 

 

 

 

 

StoličkaSMILE 3 je čalúnená koženkou najvyššej kvality STAMSKIN FERRARI.  

 

 

 

 

 

 

 

Cena stoličky pre lekára SMILE 3 s expedičným balením 12 905

 

 

 

 

 

Stolička SMILE 5  

s opierkou ruky  

005STOL50220  

Vybavenie stoličky :  

 

 

 

 

 

 

 

D50 s rozsahom 450-580 mm a K5 rozsah 528 - 710 mm.  

 

 

Výška sedáka je ovládaná páčkou pod sedákom .  

 

Stolička SMILE 5 je čalúnená koženkou najvyššej kvality STAMSKIN FERRARI.  

 

 

 

 

 

Cena  stoličky lekára SMILE 5 s exp. balením 14 211

 

 

 

 

 

 

Stomatologická stolička SMILE 5 s kruhom.

V štandardnej výbave je stolička dodávaná s výškovo nastaviteľným sedákom prevedenie

D50 .

▼ chrómovaný 5-ramenný  kríž s priemerom 640 mm s 5 pogumovanými kolieskami

▼ chrómovaná kruhová podnož s  priemerom 500 mm

▼ čalúnená opierka stoličky v oblúkovom tvare

▼ čalúnený  kruhový sedák stoličky 

▼ chrómovaný, výškovo nastaviteľný plynový piest zdvihu stoličky v dvoch 

prevedeniach, podľa výšky hornej hrany sedáka od podlahy : 

Opierka ruky je výškovo nastaviteľná mechanickým kolieskom so skrutkou.

Stolička pre stomatológiu SMILE 3 umožňuje lekárovi a sestre ošetrenie pacienta v

sedacej polohe. 

Okrem výškovej prestaviteľnosti je možné posúvať operadlo chrbáta smerom k sedadlu

a opačne a ručne operadlo stabilne zablokovať v požadovanom uhlovom nastavení

chrbáta.

Stolička je vybavená chrómovaným, výškovo nastaviteľným plynovým piestom

zdvihu stoličky v dvoch prevedeniach, podľa výšky hornej hrany sedáka od podlahy :

D50 s rozsahom 480-610 mm a K5 rozsah 520 - 670 mm.

V štandardnej výbave je stolička dodávaná s výškovo nastaviteľným sedákom prevedenie

D50 .

Stolička má  5 - ramennú kovovú podnož s kruhom.
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