LIFT CHAIRS
FOR YOUR
COMFORT

WE CREATE
NEW IDEAS
FOR YOUR HOMECARE

Intro.
Απολαύστε στιγμές χαλάρωσης σε μία αναπαυτική πολυθρόνα από τη
νέα σειρά της Vita Orthopedics.
Αναβαθμίστε την ποιότητα ζωής σας, ανακαλύπτοντας τις ηλεκτρικές
πολυθρόνες, με διπλά μοτέρ, για ανεξάρτητη ανάκλιση υποποδίων και
πλάτης καθώς και μοντέλα με μηχανισμό «vibration».

Οι νέες ηλεκτρικές πολυθρόνες (multi fuctional) είναι κατασκευσμένες
από υψηλής ποιότητας υλικά. Εργονομικές και αναπαυτικές για χρήση
στο σπίτι ή στο γραφείο.
Διατίθενται σε έξι διαφορετικά σχέδια και σε εναλλακτικές χρωματικές
επιλογές.

09-2-188
code

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Συνολικό ύψος:

110cm

Συνολικό πλάτος:

90cm

Συνολικό βάθος:

95cm

Ωφέλιμο πλάτος καθίσματος:

55cm

Ωφέλιμο βάθος καθίσματος:

47cm

Υψος πλάτης καθίσματος:

70cm

Υψος καθίσματος από το έδαφος:

50cm

Συνολικό μήκος πολυθρόνας σε πλήρες ανάπτυγμα:

180cm

Horizon.
Ηλεκτρική πολυθρόνα (multi fuctional), κατασκευσμένη από υψηλής ποιότητας υλικά. Εργονομική και αναπαυτική για χρήση στο σπίτι
ή στο γραφείο. Φέρει δύο αυτόνομα μοτέρ για ανεξάρτητη ανάκλιση
της πλάτης, ανύψωση των κάτω άκρων και ανύψωση της πολυθρόνας
σε ημιόρθια θέση. Διαθέτει θέση ποτηριού με ψύκτη και led φωτισμό.
Φέρει θύρα bluetooth, βάση στήριξης tablet ή κινητού τηλεφώνου και

δύο ηχεία παράπλευρα στο κάθισμα. Χειριστήριο με 10 προγράμματα
χαλαρωτικού “vibration” για όλο το σώμα και επιλογή θερμαινόμενου
καθίσματος. Δύο οπίσθιοι τροχοί για εύκολη μετακίνησή της μέσα στον
χώρο. Επένδυση από αδιάβροχο, αεριζόμενο ύφασμα.
Διατίθεται σε δύο χρώματα: PU DARK BROWN, PU BLACK

09-2-025
code

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Συνολικό ύψος:

110cm

Συνολικό πλάτος:

75cm

Συνολικό βάθος:

90cm

Ωφέλιμο πλάτος καθίσματος:

55cm

Ωφέλιμο βάθος καθίσματος:

50cm

Υψος πλάτης καθίσματος:

70cm

Υψος καθίσματος από το έδαφος:

50cm

Συνολικό μήκος πολυθρόνας σε πλήρες ανάπτυγμα:

180cm

PU BLUE

MF GREEN

Aria.
Ηλεκτρική πολυθρόνα (multi fuctional), κατασκευσμένη από υψηλής
ποιότητας υλικά. Εργονομική και αναπαυτική για χρήση στο σπίτι ή στο
γραφείο. Φέρει δύο αυτόνομα μοτέρ για ανεξάρτητη ανάκλιση της πλάτης και ανύψωση των κάτω άκρων. Μπουτόν ταυτόχρονης ανάκλισης

της πλάτης και των υποποδίων, και ανύψωση της πολυθρόνας σε ημιόρθια θέση. Δύο οπίσθιοι τροχοί για εύκολη μετακίνησή της μέσα στον
χώρο. Επένδυση από αδιάβροχο, αεριζόμενο ύφασμα.
Διατίθεται σε δύο χρώματα: PU BLUE και MF GREEN

09-2-026
code

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Συνολικό ύψος:

110cm

Συνολικό πλάτος:

80cm

Συνολικό βάθος:

90cm

Ωφέλιμο πλάτος καθίσματος:

55cm

Ωφέλιμο βάθος καθίσματος:

45cm

Υψος πλάτης καθίσματος:

65cm

Υψος καθίσματος από το έδαφος:

50cm

Συνολικό μήκος πολυθρόνας σε πλήρες ανάπτυγμα:

180cm

MF BEIGE

PU DARK BROWN

Belize.
Ηλεκτρική πολυθρόνα (multi fuctional), κατασκευσμένη από υψηλής
ποιότητας υλικά. Εργονομική και αναπαυτική για χρήση στο σπίτι ή στο
γραφείο. Φέρει δύο αυτόνομα μοτέρ για ανεξάρτητη ανάκλιση της πλάτης και ανύψωση των κάτω άκρων. Μπουτόν ταυτόχρονης ανάκλισης

της πλάτης και των υποποδίων, και ανύψωση της πολυθρόνας σε ημιόρθια θέση. Δύο οπίσθιοι τροχοί για εύκολη μετακίνησή της μέσα στον
χώρο. Επένδυση από αδιάβροχο, αεριζόμενο ύφασμα.
Διατίθεται σε δύο χρώματα: MF BEIGE και PU DARK BROWN

09-2-027
code

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Συνολικό ύψος:

108cm

Συνολικό πλάτος:

80cm

Συνολικό βάθος:

90cm

Ωφέλιμο πλάτος καθίσματος:

55cm

Ωφέλιμο βάθος καθίσματος:

50cm

Υψος πλάτης καθίσματος:

70cm

Υψος καθίσματος από το έδαφος:

50cm

Συνολικό μήκος πολυθρόνας σε πλήρες ανάπτυγμα:

180cm

PU BLACK

PU BEIGE

Thalia.
Ηλεκτρική πολυθρόνα (multi fuctional), κατασκευσμένη από υψηλής
ποιότητας υλικά. Εργονομική και αναπαυτική για χρήση στο σπίτι ή στο
γραφείο. Φέρει δύο αυτόνομα μοτέρ για ανεξάρτητη ανάκλιση της πλάτης και ανύψωση των κάτω άκρων. Μπουτόν ταυτόχρονης ανάκλισης

της πλάτης και των υποποδίων, και ανύψωση της πολυθρόνας σε ημιόρθια θέση. Δύο οπίσθιοι τροχοί για εύκολη μετακίνησή της μέσα στον
χώρο. Επένδυση από αδιάβροχο, αεριζόμενο ύφασμα.
Διατίθεται σε δύο χρώματα: PU BEIGE και PU BLACK

09-2-054
code

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Συνολικό ύψος:

108cm

Συνολικό πλάτος:

80cm

Συνολικό βάθος:

90cm

Ωφέλιμο πλάτος καθίσματος:

55cm

Ωφέλιμο βάθος καθίσματος:

45cm

Υψος πλάτης καθίσματος:

60cm

Υψος καθίσματος από το έδαφος:

50cm

Συνολικό μήκος πολυθρόνας σε πλήρες ανάπτυγμα:

180cm

MF BLUE

Iris.
Ηλεκτρική πολυθρόνα (multi fuctional), κατασκευσμένη από υψηλής
ποιότητας υλικά. Εργονομική και αναπαυτική για χρήση στο σπίτι ή στο
γραφείο. Φέρει δύο αυτόνομα μοτέρ για ανεξάρτητη ανάκλιση της πλάτης και ανύψωση των κάτω άκρων. Μπουτόν ταυτόχρονης ανάκλισης

της πλάτης και των υποποδίων, και ανύψωση της πολυθρόνας σε ημιόρθια θέση. Δύο οπίσθιοι τροχοί για εύκολη μετακίνησή της μέσα στον
χώρο. Επένδυση από αδιάβροχο, αεριζόμενο ύφασμα.
Διατίθεται στο χρώμα MF BLUE

09-2-065
code

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Συνολικό ύψος:

108cm

Συνολικό πλάτος:

80cm

Συνολικό βάθος:

90cm

Ωφέλιμο πλάτος καθίσματος:

55cm

Ωφέλιμο βάθος καθίσματος:

51cm

Υψος πλάτης καθίσματος:

70cm

Υψος καθίσματος από το έδαφος:

50cm

Συνολικό μήκος πολυθρόνας σε πλήρες ανάπτυγμα:

180cm

PU BEIGE

Melia.
Ηλεκτρική πολυθρόνα (multi fuctional), κατασκευσμένη από υψηλής
ποιότητας υλικά. Εργονομική και αναπαυτική για χρήση στο σπίτι ή στο
γραφείο. Φέρει δύο αυτόνομα μοτέρ για ανεξάρτητη ανάκλιση της πλάτης και ανύψωση των κάτω άκρων. Μπουτόν ταυτόχρονης ανάκλισης

της πλάτης και των υποποδίων, και ανύψωση της πολυθρόνας σε ημιόρθια θέση. Δύο οπίσθιοι τροχοί για εύκολη μετακίνησή της μέσα στον
χώρο. Επένδυση από αδιάβροχο, αεριζόμενο ύφασμα.
Διατίθεται στο χρώμα PU BEIGE

