SANTIAGO

363 694
SINGLE

Kolekce Santiago je svou funkčností a ergonomií přizpůsobena
potřebám seniorů a osob se ztíženými pohybovými schopnostmi dle nejpřísnějších kritérií evropské normy EN 16 139.
Podle této normy kolekce splňuje stupeň namáhavosti č. 2
(těžká zátěž) v zařízeních jako domy pro seniory, nemocnice
a jiná léčebná zařízení, čekárny a jiné veřejné prostory. Díky
jednoduchému modernímu vzhledu a praktickým doplňkům
najdou produkty z této kolekce uplatnění i u soukromých
spotřebitelů.

Kolekcia Santiago je svojou funkčnosťou a ergonómiou prispôsobená potrebám seniorov a osobám so sťaženými pohybovými schopnosťami podľa najprísnejších kritérií európskej
normy EN 16 139. Podľa tejto normy kolekcia spĺňa stupeň
namáhavosti č. 2 (ťažká záťaž) v zariadeniach ako domovy pre
seniorov, nemocnice a iné liečebné zariadenia, čakárne a iné
verejné priestory. Vďaka jednoduchému modernému vzhľadu
a praktickým doplnkom nájdu produkty z tejto kolekcie uplatnenia i u súkromných spotrebiteľov (v domácnostiach).

ODPOČINKOVÉ KŘESLO SINGLE

ODPOČINKOVÉ KRESLO SINGLE

Všechna křesla mají čalouněné opěradlové i sedadlové
díly připevněné suchými zipy, proto je lze snadno odejmout
a potahy vyčistit nebo vyměnit. Tvarované masivní loketníky
a madla na opěradlech usnadňují vstávání, ale také pohyb
kolem a manipulaci s křesly.

Všetky kreslá majú čalúnené operadlové i sedadlové diely
pripevnené suchým zipsom, preto sa dajú ľahko oddeliť
a poťahy vyčistiť alebo vymeniť. Tvarované masívne laketníky
a madlá na operadlách uľahčujú vstávanie, ale aj pohyb okolo
a manipuláciu s kreslami.

Pro větší pohodlí nabízíme na loketníky čalouněné návleky,
které se lehce připevňují suchými zipy.

Pre väčšie pohodlie ponúkame na laketníky čalúnené návleky,
ktoré sa ľahko pripevňujú suchými zipsami.
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NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU
NÁVOD NA POUŽÍVANIE VÝROBKU

Čalouněný návlek
Čalúnený návlek

363 694
SINGLE

Polštář s odnímatelným čalouněním
Vankúš s odnímateľným čalúnením

Boční kapsa
Bočné vrecko

Odnímatelný potah
Odnímateľný poťah

Odnímatelný potah
Odnímateľný poťah

SANTIAGO

363 693
SINGLE-HIGH

Kolekce Santiago je svou funkčností a ergonomií přizpůsobena
potřebám seniorů a osob se ztíženými pohybovými schopnostmi dle nejpřísnějších kritérií evropské normy EN 16 139.
Podle této normy kolekce splňuje stupeň namáhavosti č. 2
(těžká zátěž) v zařízeních jako domy pro seniory, nemocnice
a jiná léčebná zařízení, čekárny a jiné veřejné prostory. Díky
jednoduchému modernímu vzhledu a praktickým doplňkům
najdou produkty z této kolekce uplatnění i u soukromých
spotřebitelů.

Kolekcia Santiago je svojou funkčnosťou a ergonómiou prispôsobená potrebám seniorov a osobám so sťaženými pohybovými schopnosťami podľa najprísnejších kritérií európskej
normy EN 16 139. Podľa tejto normy kolekcia spĺňa stupeň
namáhavosti č. 2 (ťažká záťaž) v zariadeniach ako domovy pre
seniorov, nemocnice a iné liečebné zariadenia, čakárne a iné
verejné priestory. Vďaka jednoduchému modernému vzhľadu
a praktickým doplnkom nájdu produkty z tejto kolekcie uplatnenia i u súkromných spotrebiteľov (v domácnostiach).

ODPOČINKOVÉ KŘESLO
SINGLE-HIGH

ODPOČINKOVÉ KRESLO
SINGLE-HIGH

Všechna křesla mají čalouněné opěradlové i sedadlové díly
připevněné suchými zipy, proto je lze snadno odejmout
a potahy vyčistit nebo vyměnit. Tvarované masivní loketníky
a madla na opěradlech usnadňují vstávání, ale také pohyb
kolem a manipulaci s křesly.

Všetky kreslá majú čalúnené operadlové i sedadlové diely
pripevnené suchým zipsom, preto sa dajú ľahko oddeliť
a poťahy vyčistiť alebo vymeniť. Tvarované masívne laketníky
a madlá na operadlách uľahčujú vstávanie, ale aj pohyb okolo
a manipuláciu s kreslami.

Pro větší pohodlí nabízíme na loketníky čalouněné návleky,
které se lehce připevňují suchými zipy.

Pre väčšie pohodlie ponúkame na laketníky čalúnené návleky,
ktoré sa ľahko pripevňujú suchými zipsami.

Ke křeslu Santiago Single-high nabízíme ještě samostatnou
opěrku hlavy, kterou lze nastavit do potřebné polohy, kterou
jistí protizávaží ze zadní strany. Potah z opěrky je plně snímatelný.

Ku kreslu Santiago Single-high ponúkame ešte samostatnú
opierku hlavy, ktorú je možné nastaviť do potrebnej polohy,
ktorú istí protizávažie zo zadnej strany. Poťah z opierky je
úplne odnímateľný.
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NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU
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Čalouněný návlek
Čalúnený návlek

363 693
SINGLE-HIGH

Polohovatelná opěrka hlavy
Polohovateľná opierka hlavy

Polštář s odnímatelným čalouněním
Vankúš s odnímateľným čalúnením

Boční kapsa
Bočné vrecko

Odnímatelný potah
Odnímateľný poťah

Odnímatelný potah
Odnímateľný poťah

SANTIAGO

363 698
DOUBLE

Kolekce Santiago je svou funkčností a ergonomií přizpůsobena
potřebám seniorů a osob se ztíženými pohybovými schopnostmi dle nejpřísnějších kritérií evropské normy EN 16 139.
Podle této normy kolekce splňuje stupeň namáhavosti č. 2
(těžká zátěž) v zařízeních jako domy pro seniory, nemocnice
a jiná léčebná zařízení, čekárny a jiné veřejné prostory. Díky
jednoduchému modernímu vzhledu a praktickým doplňkům
najdou produkty z této kolekce uplatnění i u soukromých
spotřebitelů.

Kolekcia Santiago je svojou funkčnosťou a ergonómiou prispôsobená potrebám seniorov a osobám so sťaženými pohybovými schopnosťami podľa najprísnejších kritérií európskej
normy EN 16 139. Podľa tejto normy kolekcia spĺňa stupeň
namáhavosti č. 2 (ťažká záťaž) v zariadeniach ako domovy pre
seniorov, nemocnice a iné liečebné zariadenia, čakárne a iné
verejné priestory. Vďaka jednoduchému modernému vzhľadu
a praktickým doplnkom nájdu produkty z tejto kolekcie uplatnenia i u súkromných spotrebiteľov (v domácnostiach).

ODPOČINKOVÉ DVOJKŘESLO

ODPOČINKOVÉ DVOJKRESLO

Všechna křesla mají čalouněné opěradlové i sedadlové
díly připevněné suchými zipy, proto je lze snadno odejmout
a potahy vyčistit nebo vyměnit. Tvarované masivní loketníky
a madla na opěradlech usnadňují vstávání, ale také pohyb
kolem a manipulaci s křesly.

Všetky kreslá majú čalúnené operadlové i sedadlové diely
pripevnené suchým zipsom, preto sa dajú ľahko oddeliť
a poťahy vyčistiť alebo vymeniť. Tvarované masívne laketníky
a madlá na operadlách uľahčujú vstávanie, ale aj pohyb okolo
a manipuláciu s kreslami.

Pro větší pohodlí nabízíme na loketníky čalouněné návleky,
které se lehce připevňují suchými zipy.

Pre väčšie pohodlie ponúkame na laketníky čalúnené návleky,
ktoré sa ľahko pripevňujú suchými zipsami.
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NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU
NÁVOD NA POUŽÍVANIE VÝROBKU

Čalouněný návlek
Čalúnený návlek

363 698
DOUBLE

Polštář s odnímatelným čalouněním
Vankúš s odnímateľným čalúnením

Boční kapsa
Bočné vrecko

Odnímatelný potah
Odnímateľný poťah

Odnímatelný potah
Odnímateľný poťah

SANTIAGO

363 699
TRIPLE

Kolekce Santiago je svou funkčností a ergonomií přizpůsobena
potřebám seniorů a osob se ztíženými pohybovými schopnostmi dle nejpřísnějších kritérií evropské normy EN 16 139.
Podle této normy kolekce splňuje stupeň namáhavosti č. 2
(těžká zátěž) v zařízeních jako domy pro seniory, nemocnice
a jiná léčebná zařízení, čekárny a jiné veřejné prostory. Díky
jednoduchému modernímu vzhledu a praktickým doplňkům
najdou produkty z této kolekce uplatnění i u soukromých
spotřebitelů.

Kolekcia Santiago je svojou funkčnosťou a ergonómiou prispôsobená potrebám seniorov a osobám so sťaženými pohybovými schopnosťami podľa najprísnejších kritérií európskej
normy EN 16 139. Podľa tejto normy kolekcia spĺňa stupeň
namáhavosti č. 2 (ťažká záťaž) v zariadeniach ako domovy pre
seniorov, nemocnice a iné liečebné zariadenia, čakárne a iné
verejné priestory. Vďaka jednoduchému modernému vzhľadu
a praktickým doplnkom nájdu produkty z tejto kolekcie uplatnenia i u súkromných spotrebiteľov (v domácnostiach).

ODPOČINKOVÉ TROJKŘESLO

ODPOČINKOVÉ TROJKRESLO

Všechna křesla mají čalouněné opěradlové i sedadlové
díly připevněné suchými zipy, proto je lze snadno odejmout
a potahy vyčistit nebo vyměnit. Tvarované masivní loketníky
a madla na opěradlech usnadňují vstávání, ale také pohyb
kolem a manipulaci s křesly.

Všetky kreslá majú čalúnené operadlové i sedadlové diely
pripevnené suchým zipsom, preto sa dajú ľahko oddeliť
a poťahy vyčistiť alebo vymeniť. Tvarované masívne laketníky
a madlá na operadlách uľahčujú vstávanie, ale aj pohyb okolo
a manipuláciu s kreslami.

Pro větší pohodlí nabízíme na loketníky čalouněné návleky,
které se lehce připevňují suchými zipy.

Pre väčšie pohodlie ponúkame na laketníky čalúnené návleky,
ktoré sa ľahko pripevňujú suchými zipsami.

TON a.s., Michaela Thoneta 148
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Czech Republic

T +420 573 325 111
F +420 573 378 261
E info@ton.eu

www.ton.eu

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU
NÁVOD NA POUŽÍVANIE VÝROBKU

Čalouněný návlek
Čalúnený návlek

Odnímatelný potah
Odnímateľný poťah

363 699
TRIPLE

Polštář s odnímatelným čalouněním
Vankúš s odnímateľným čalúnením

Odnímatelný potah
Odnímateľný poťah

Boční kapsa
Bočné vrecko

SANTIAGO

323 695

Kolekce Santiago je svou funkčností a ergonomií přizpůsobena
potřebám seniorů a osob se ztíženými pohybovými schopnostmi dle nejpřísnějších kritérií evropské normy EN 16 139.
Podle této normy kolekce splňuje stupeň namáhavosti č. 2
(těžká zátěž) v zařízeních jako domy pro seniory, nemocnice
a jiná léčebná zařízení, čekárny a jiné veřejné prostory. Díky
jednoduchému modernímu vzhledu a praktickým doplňkům
najdou produkty z této kolekce uplatnění i u soukromých
spotřebitelů.

Kolekcia Santiago je svojou funkčnosťou a ergonómiou prispôsobená potrebám seniorov a osobám so sťaženými pohybovými schopnosťami podľa najprísnejších kritérií európskej
normy EN 16 139. Podľa tejto normy kolekcia spĺňa stupeň
namáhavosti č. 2 (ťažká záťaž) v zariadeniach ako domovy pre
seniorov, nemocnice a iné liečebné zariadenia, čakárne a iné
verejné priestory. Vďaka jednoduchému modernému vzhľadu
a praktickým doplnkom nájdu produkty z tejto kolekcie uplatnenia i u súkromných spotrebiteľov (v domácnostiach).

JÍDELNÍ KŘESLO

JEDÁLENSKÉ KRESLO

Jídelní křeslo Santiago můžete jednoduše využít pro pohodlné
sezení u stolu. S přídavným stolkem však lze vytvořit zázemí
pro stolování nebo odpočinkové aktivity, které je nenáročné
na prostor. Ze spodní strany stolku je umístěna pojistka, která
po zaklapnutí pod loketníky brání překlopení stolku. Na zadní
straně křesla jsou umístěny úchyty, kam lze stolek zavěsit,
pokud jej právě nepoužíváte.

Jedálenské kreslo Santiago môžete jednoducho využiť pre
pohodlné sedenie pri stole. S prídavným stolíkom, ktorý je
nenáročný na priestor, je možné vytvoriť zázemie pre stolovanie alebo odpočinkové aktivity. Zo spodnej strany stolíku
sú umiestnené kovové poistky, ktoré po zaklapnutí pod laketníky bránia preklopeniu stolíka. Na zadnej strane kresla
sú umiestnené úchyty, kam je možné stolík zavesiť, pokiaľ ho
práve nepoužívame.

Jídelní křeslo má pouze sedadlový díl připevněný suchými
zipy, který lze snadno odejmout a potah vyčistit nebo vyměnit.
Pro větší pohodlí nabízíme na loketníky čalouněné návleky,
které se lehce připevňují suchými zipy.
Za příplatek nabízíme také kolečka zabudovaná do předních
nohou, která usnadní manipulaci s jídelním křeslem.
Standardně je toto křeslo stohovatelné. Odnímatelný sedák
a přídavné prvky, jako stolek nebo boční kapsu je potřeba při
stohování sundat.

TON a.s., Michaela Thoneta 148
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Czech Republic

Jedálenské kreslo má iba sedadlový diel pripevnený suchým
zipsom, ktorý sa dá ľahko oddeliť a poťah vyčistiť alebo vymeniť. Pre väčšie pohodlie ponúkame na laketníky čalúnené
návleky, ktoré sa ľahko pripevňujú suchými zipsami.
Za príplatok ponúkame taktiež kolieska zabudované do predných nôh, ktoré uľahčia manipuláciu s jedálenským kreslom.
Štandardne je toto kreslo stohovateľné. Prídavné prvky, ako
stolík alebo bočné vrecko je potrebné pri stohovaní zložiť.
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Čalouněný návlek
Čalúnený návlek

323 695

Pojistka
Poistka

Boční kapsa
Bočné vrecko

Odnímatelný potah
Odnímateľný poťah

Stohovatelnost
Stohovateľnosť

Zavěšení stolku
Zavesenie stolíku

SANTIAGO

363 697

Kolekce Santiago je svou funkčností a ergonomií přizpůsobena
potřebám seniorů a osob se ztíženými pohybovými schopnostmi dle nejpřísnějších kritérií evropské normy EN 16 139.
Podle této normy kolekce splňuje stupeň namáhavosti č. 2
(těžká zátěž) v zařízeních jako domy pro seniory, nemocnice
a jiná léčebná zařízení, čekárny a jiné veřejné prostory. Díky
jednoduchému modernímu vzhledu a praktickým doplňkům
najdou produkty z této kolekce uplatnění i u soukromých
spotřebitelů.

Kolekcia Santiago je svojou funkčnosťou a ergonómiou prispôsobená potrebám seniorov a osobám so sťaženými pohybovými schopnosťami podľa najprísnejších kritérií európskej
normy EN 16 139. Podľa tejto normy kolekcia spĺňa stupeň
namáhavosti č. 2 (ťažká záťaž) v zariadeniach ako domovy pre
seniorov, nemocnice a iné liečebné zariadenia, čakárne a iné
verejné priestory. Vďaka jednoduchému modernému vzhľadu
a praktickým doplnkom nájdu produkty z tejto kolekcie uplatnenia i u súkromných spotrebiteľov (v domácnostiach).

POLOHOVACÍ KŘESLO
S ELEKTRICKÝM POHONEM

POLOHOVACIE KRESLO
S ELEKTRICKÝM POHONOM

Křeslo je vybaveno elektrickým mechanismem s jednoduchým ovládáním, které umožňuje plynulé polohování jednotlivých dílů nožní a zádové opěrky. Volby polohování jsou jednoduše vyznačeny na ovladači, který se připevňuje pomocí
magnetu pouze ze spodní strany levého loketníku (z pohledu
stojícího).

Kreslo je vybavené elektrickým mechanizmom s jednoduchým ovládaním, ktoré umožňuje plynulé polohovanie jednotlivých dielov nožnej a chrbtovej opierky. Voľby polohovania
sú jednoducho vyznačené na ovládači, ktorý sa pripevňuje
pomocou magnetu zo spodnej strany ľavého laketníka (z pohľadu stojaceho).

Sedadlové díly mají potahy připevněné suchými zipy, proto
je lze snadno sejmout a vyčistit nebo vyměnit. Čalounění
z podhlavníku nelze jednoduše sejmout, proto je podhlavník
chráněn přídavným potahem, který se jednoduše připevňuje
suchými zipy a v případě potřeby jej lze vyčistit nebo vyměnit. Pro větší pohodlí nabízíme na loketníky čalouněné návleky, které se lehce připevňují suchými zipy.

Sedadlové diely majú poťahy pripevnené suchými zipsami,
preto sa dajú ľahko oddeliť a vyčistiť alebo vymeniť. Čalúnenie z podhlavníku sa nedá jednoducho odobrať, preto je
podhlavník chránený prídavným poťahom, ktorý sa jednoducho pripevňuje suchými zipsami a v prípade potreby je
možné podhlavník vyčistiť alebo vymeniť. Pre väčšie pohodlie
ponúkame na laketníky čalúnené návleky, ktoré sa ľahko
pripevňujú suchými zipsami.

Dále výbava křesla zahrnuje i přídavný stolek, který lze využít pro stolování nebo odpočinkové aktivity. Ze spodní strany stolku jsou umístěny kovové pojistky, které po zaklapnutí
pod loketníky brání překlopení stolku. Na zadní straně křesla
je umístěn úložný prostor, kam lze stolek připevnit, pokud jej
právě nepoužíváte. Stolek po uložení nebrání úplnému sklopení opěradlové části.
Manipulaci s křeslem usnadňují kolečka, která lze pomocí
jednoduchého mechanismu zabrzdit (stlačení dozadu) nebo
zaaretovat směr jejich jízdy (stlačení dopředu). Z bezpečnostních důvodů doporučujeme při manipulaci s křeslem
vysunout podpěru na nohy, aby nedošlo k úrazu převážené
osoby.

TON a.s., Michaela Thoneta 148
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Czech Republic

Ďalej výbava kresla zahrňuje i prídavný stolík, ktorý je možné
využiť pre stolovanie alebo odpočinkové aktivity. Zo spodnej
strany stolíku sú umiestnené kovové poistky, ktoré po zaklapnutí pod laketníky bránia preklopeniu stolíka. Na zadnej strane
kresla je umiestnený úložný priestor, kam je možné stolík pripevniť, pokiaľ ho práve nepoužívate. Stolík po uložení nebráni
úplnému sklopeniu operadlovej časti.
Manipuláciu s kreslom uľahčujú kolieska, ktoré sa pomocou
jednoduchého mechanizmu zabrzdia (stlačením dozadu).
Pomocou tohto mechanizmu je taktiež možné zaaretovať
smer jazdy (stlačením dopredu). Z bezpečnostných dôvodov
odporúčame pri manipulácii s kreslom vysunúť podperu na
nohy, aby nedošlo k úrazu prevážané osoby.

T +420 573 325 111
F +420 573 378 261
E info@ton.eu

www.ton.eu

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU
NÁVOD NA POUŽÍVANIE VÝROBKU

Odnímatelný potah
Odnímateľný poťah

Přídavný stolek s pojistkou
Prídavný stolík s poistkou

363 697

Čalouněný návlek
Čalúnený návlek

Ovladač na loketníku
Ovládač na laketníku

Manuální polohování
Manuálne polohovanie

Aretace pojezdu
Aretácia pojazdu
Stop

Neutral

Rovně
Rovno

Zavěšení stolku
Zavesenie stolíku

Odnímatelné potahy
Odnímateľné poťahy

