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PRODUKTOVÝ LIST
Gemini Spin VSC, antidekubitní sedák
paměťový konturovaný
Objednací číslo: 2203653
Prodejní cena s DPH: 4 995 Kč
DPH: 15%
Kód VZP: 5005947
Úhrada ZP: 4 995 Kč
Doplatek: Plně hrazeno ZP

Popis
Antidekubitní sedáky GEMINI SPIN - ověřená kvalita v prevenci vzniku dekubitů při dlouhodobém sezení
- viscoelastická paměťová pěna s vysokou hustotou
- unikátní technologie 3D nopů s provětráváním
- potah s termoregulační textilní vrstvou Outlast® - plně pratelný
- eliminace střižných sil
- odvod tělesné vlhkosti
- příznivé mikroklima
Antidekubitní sedáky GEMINI SPIN tvoří jádro z viscoelastické paměťové pěny, s horní částí tvořenou unikátní sítí tzv. 3D
nopů. Sedák po zatížení uživatelem postupně měkne, čímž se přizpůsobí proporcím sedacích partií. 3D nopy (výstupky)
zvyšují komfort sedu tím, že pomáhají rozložit hmotnost těla. Navíc liminují střižné síly a zmírňují tak negativní působení
tlaku na pokožku.
Konstrukce sedáku s vertikální perforací a horizontálními vzduchovými kanálky spolu s použitými vzduchopropustnými
materiály potahu umožňují vertikální a horizontální proudění vzduchu a odvod vlhkosti.
Vrchní vrstvu potahu tvoří prodyšná 3D pletenina s podšívkou s aktivní technologií Outlast®, která byla vyvinuta pro
kosmické účely NASA. Unikátní vlastností této technologie je schopnost regulace tělesného tepla – materiál pomáhá
udržovat tepelnou pohodu pohlcováním nadměrného tělesného tepla pomocí mikrokapslí, a tím zabraňuje nadměrnému
pocení ještě před jeho vznikem. V případě potřeby je naopak teplo opětovně uvolňováno.
Spodní vrstvu tvoří odolná protiskluzná tkanina (vzduchopropustná).
Každý sedák má hlavní úchop pro snadné přenášení a reﬂexní poutka (také úchopová) pro zvýšení bezpečnosti.
Provedení sedáku– konturovaný(anatomicky tvarovaný)
Rozměry – na míru
Paměťová pěna – 4 druhy tvrdosti (hmotnost uživatele je orientační)
Vyvinuto a vyrobeno v České republice.

Parametry
technické parametry
Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Nosnost [kg]
Materiál
Potah

38; 40; 42; 44; 46; 48
36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50
7
120
viscoelastická paměťová pěna
3D pletenina s podšívkou

Hmotnost uživatele [kg]

Galerie

do 60kg (velmi měkká pěna); 60-75kg (měkká pěna); 75-90kg (středně tvrdá
pěna); 90kg (tvrdá pěna)

