
Krzesło profilaktyczno - rehabilitacyjne K1 model Classic PRO 

Krzesło Classic pro jest produktem profilaktyczno-rehabilitacyjnym, opatentowanym oraz 

zarejestrowanym jako WYRÓB MEDYCZNY. 

Unikalny, wyprofilowany kształt pomaga w utrzymaniu anatomicznej pozycji ciała. 

Zapobiega pogłębianiu istniejących już deformacji kręgosłupa oraz chroni przed 

wystąpieniem nowych. 

Profile siedziska i oparcia fotela obejmują: 

 poprzeczne wybranie pianki w tylnej części siedziska pozycjonujące i stabilizując 

miednicę 

 podłużny kanał wentylacyjny w siedzisku 

 poprzeczny profil wypukły oparcia podtrzymujący i korygujący położenie lędźwiowego 

odcinka kręgosłupa 

 podłużny (pionowy) profil wypukły podpierający piersiowy i szyjny odcinek kręgosłupa 

Konstrukcja krzesła pozwala na wygodne dopasowanie go do wymagań indywidualnych 

dzięki min. odpowiedniemu zakresowi regulacji wysokości i głębokości siedziska, zmiany 

kąta pochylenia oparcia i łatwemu dostępowi do elementów sterujących. 

KAŻDE KRZESŁO POSIADA PEŁEN ZAKRES REGULACJI 

UMOŻLIWIAJĄCY DOPASOWANIE KRZESŁA DO PAŃSTWA SYLWETKI 

 

KRZESŁO  SPEŁNIA WYMAGANIA ERGONOMICZNE DLA KRZESEŁ 

PRZEZNACZONYCH DLA TYPOWYCH STANOWISK PRACY BIUROWEJ 

ORAZ DLA STANOWISK PRACY PRZY MONITORACH EKRANOWYCH 

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MPiPS. 

 

 Wygodne, ergonomiczne siedzisko i oparcie 

 Płynnie regulowana wysokość siedziska 

 Możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach 

 Tapicerka z wysokogatunkowej, atestowanej tkaniny obustronna 

 Regulowane podłokietniki 

 Regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego 

 Stabilna, nowoczesna podstawa chromowana 

 Do wyboru nierysujące kółka do powierzchni miękkich lub twardych bądź stopki 

 Regulacja głębokości siedziska 

 Maksymalnie do 120 kg 

 
  

 



SYSTEM ZDROWEGO SIEDZENIA 

 

 

 

 

 

 



ZALETY KRZESŁA CLASSIC PRO: 

 Znacząco eliminuje naprężenie i zmęczenie mięśni kręgosłupa 

 Łagodzi ból w plecach i kręgosłupie spowodowany długotrwałym siedzeniem w jednej 

pozycji 

 Zapewnia elastyczną pracę kręgosłupa na odcinku łuku lędźwiowego. 

 Fotel Classic pro zalecany jest dla każdemu kto chce zachować zdrową naturalną postawę 

ciała 

 Model polecamy osobom o wzroście 150cm -185 cm wzrostu gdyż zakres regulacji 

wysokości oparcia jest przeznaczony maksymalnie do tego wzrostu 

 Istnieje możliwość zamówienia tego modelu z podłokietnikiem 3D regulacja w trzech 

płaszczyznach ,polerowane aluminium z miękką nakładką Pu, posiada funkcję 

przesuwania górnej części w przód i tył, regulacja góra dół posiada również funkcję 

rozsuwania na zewnątrz bądź wewnątrz. 

PODŁOKIETNIK REGULOWANY GÓRA DÓŁ PODŁOKIETNIK 3D REGULOWANY W TRZECH 

PŁASZCZYZNACH 

 

  

W ofercie dostępne są krzesła wyłącznie jednokolorowe.  

Przy zamówieniu proszę podać nr koloru wg wzornika. 

 


