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OPIS 
Počivalniki programa SMART so 
funkcijsko, dimenzijsko in vizualno 
popolnoma prilagodljivi potrebam 
kupca, saj so zasnovani na inovativno, 
modulno sestavljivih in prilagodljivih 
mehanizmih najvišje kvalitete. 

 

Nabor funkcij v osnovi sestavljajo tri 
opcije izbire pogona: ročni z vzvodom in 
plinsko vzmetjo za hrbtni naslon, 
električni s priključnim kablom ter 
električni z akumulatorjem in polnilcem. 
Možnosti se nadaljujejo pri izbiri ogrodja 
za hrbtni naslon, kjer je na izbiro višinsko 
nastavljiva opora za glavo in ali nastavljiv 
kot podpore zatilja. 

 

Ne glede na vašo višino, lahko za vas 
uporabimo enako ogrodje hrbtnega 
naslona, ki ima tri možnosti prilagoditve, 
katero se izvede pred oblazinjenjem in 
tapeciranjem. Glede na vašo konstitucijo 
so na izbiro še tri različne širine in dvoje  
globin sedišča. 

 

Ponujamo štiri različne tipe prešitij, od 
katerih je v dva tipa možna vgradnja 
zračnih masažnih blazin, ki se jih lahko 
uporabi tudi za nastavitev ledvene 
opore. 

 

Vizualni izgled in funkcionalnost je torej 
prepuščen vašim potrebam in domišljiji, 
saj je poleg doslej naštetega mogoče 
izbirati še med različnimi tipi 
podstavkov, roko-naslonov in pestro 
izbiro materialov in barv prevlek: usnje, 
umetno usnje, blago… 

NAMEN 
Za popestritev vsakega prostora, ki mu želite vnesti dodatno 
udobnost, prijetnost in uporabnost. Počivalniki programa Smart  
bodo zaradi svoje prilagodljivosti zlahka sledili skladnosti z 
vsakršnim ambientom in konstitucijo uporabnika. 

Primerno za dnevne sobe, delovne sobe, ateljeje, pisarne, 
sprejemnice, zaprte terase. Postavite jih lahko v vsak prostor, v 
katerem potrebujete kotiček za sprostitev ali počitek. 

OPCIJE 
 Dimenzijska prilagoditev uporabniku (širina, globina in 

višina sedišča, nastavitev hrbtnega naslona) 

 Tip pogona (ročni, električni, akumulatorski) 

 Tip hrbtnega naslona 

 Masažni sistem (samo pri določenih hrbtnih naslonih) 

 Tip roko-naslona 

 Tip podstavka (razen pri samonosnem roko-naslonu) 

 Izbira materiala in barve prevleke 
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