
LIANO
Informacja o produkcie

KORPUS : Stelaż metalowy; Płyta wiórowa; Płyta pilśniowa; Sklejka;
SIEDZENIE : Sprężyny faliste; Pianka Lastilux; Owata;
OPARCIE : Pianka HR 30kg/m3; Owata;
STOPKI : Metal 

1 Stelaż metalowy
2 Pianka HR 30kg/m3
3 Sprężyny faliste
4 Pianka Lastilux



Fotele obrotowe mają swój indywidualny charakter, wygląd i wymiary.
Rodzaj tapicerowania:tapicerowany na stałe z luźną optyką ; zmiany oraz zamarszczenia są typowe dla
produktu. 

Warianty wykonania
1.Całość tkanina 
2.Całość skóra 
3.Jako wariant za dopłatą: 
A8: Siedzisko + oparcie + podłokietnik wewnątrz w tkaninie (1); Plecy + podłokietnik na zewnątrz w drugiej
tkaninie lub skórze (2) 
A10: Plecy + podłokietnik na zewnątrz w tkaninie (1); Siedzisko + oparcie + podłokietnik wewnątrz w drugiej
tkaninie lub skórze (2) 

Istnieje możliwość - za dodatkową opłatą - dla wariantów A8/A10, aby stworzyć kombinację dwóch kolorów
tkaniny lub dwóch kolorów skóry. Warunkiem jest, że 2 kolory są z tego samego rodzaju skóry. 

Pozycja 1 określa kategorię cenową, pozycja 2 jest wariantem za dopłatą. Zobacz poniższy szkic.

Rodzaje foteli
Fotel: oparcie niskie w standardzie wliczone w cenę lub oparcie wysokie jako wariant za dodatkową opłatą; 
W wersji wysokiej ręcznie regulowany zagłówek w standardzie. 

Fotel obrotowy: oparcie niskie w standardzie wliczone w cenę lub oparcie wysokie jako wariant za dodatkową
opłatą; 
W wersji wysokiej ręcznie regulowany zagłówek w standardzie. 



Fotel obrotowy z relaxem (Oparcie tylko wysokie jako standard w cenie) w 3 rozmiarach: Small, Medium,
Large (wysokość siedziska regulowana konusem) 
Obrotowy fotel ręczny + sprężyna gazowa - dźwignia zwalnia funkcję relaksacyjną, oparcie wychyla się do
tyłu, bez podnóżka. Ręcznie regulowany zagłówek w standardzie. W tej wersji zaleca się odpowiedni hoker
zgodnie z cennikiem. 

Fotel obrotowy 2M- funkcja relaksu ustawiana jest za pomocą sterowników, oparcie wychyla się do tyłu,
podnóżek sterowany jest oddzielnie. Ręcznie regulowany zagłówek w standardzie. 

Fotel obraca się o 360 stopni. Obciążenie: do 120 kg na siedzisko. 

Dodatkowe opcje za dopłatą: 
- manualna lordoza 
- elektryczna lordoza (możliwa tylko dla 2M) 
- podgrzewane siedzenie (możliwe tylko dla 2M) 
Zaleca się obsługę funkcji pojedyńczo !! 
Wellness
Podgrzewane siedzenie (możliwe tylko dla 2M): Podgrzewane siedzenie z 3 stopniami ogrzewania. Zawiera
zasilacz i panel sterowania ze stali nierdzewnej z podświetlanym przełącznikiem. 
Ogrzewanie wellness kończy się automatycznie po +/- 60 minutach. 
Korzystanie z podgrzewania siedziska nie jest możliwe w trybie akumulatorowym. Ta opcja musi być
normalnie podłączona do gniazda z prądem. 



Sterowniki

Sterownik można zamówić po lewej lub prawej stronie. Wyjątkiem jest wersja ręczna, gdzie dźwignia jest
możliwa tylko po lewej stronie (stojąc przed fotelem). 
W fotelu obrotowym 2M - są dwa rodzaje sterowania: standardowy przycisk lub przycisk z portem USB
(dopłata). W przypadku 2M istnieje również możliwość zamówienia wersji AKKU za dodatkową opłatą. 

Warianty stopek
Fotel obrotowy / Fotel obrotowy Relax:

Przypisane kolory konusa: 
- konus chromowany do stopek RVS (stal nierdzewna), szczotkowane i chromowane 
- konus czarny do stopek czarnych i stopek drewnianych 
Dostępne kolory: zgodnie ze wzornikiem wybarwień drewna,w tym specjalne wybarwienie drewna dąb
olejowany i dąb bielony. 

Fotel stały



Fotel oparcie niskie (baza)
1 ) BAZA
S) Fotel

2 ) OPARCIE
N) Oparcie niskie H) Oparcie wysokie

*Dopłata

H=89 / W=70 / L=83 H=111 / W=70 / L=93

Fotel obrotowy niskie oparcie (baza)
1 ) BAZA
D) Fotel obrotowy

2 ) OPARCIE
N) Oparcie niskie H) Oparcie wysokie

*Dopłata

H=89 / W=70 / L=83 H=111 / W=70 / L=93

Fotel obrotowy relax z siłownikiem gazowym (baza)
1 ) BAZA
D) Fotel obrotowy
relax

2 ) ROZMIAR
S) S M) M L) L



H=108 / W=70 / L=90 H=111 / W=70 / L=93 H=114 / W=70 / L=94

3 ) MECHANIZM
G) Siłownik
gazowy

2) Funkcja relax z 2
silnikami *Dopłata

4 ) STEROWANIE
M) Manualne L) Sterownik

elektroniczny z
lewej strony (2M)

R) Sterownik
elektroniczny z
prawej strony (2M)

DRUK_KNOP - W cenie
DRUK_KNOP & USB - Dopłata.*

AKU 1 - Dopłata.*

DRUK_KNOP - W cenie
DRUK_KNOP & USB - Dopłata.*

AKU 1 - Dopłata.*

5 ) ZAGŁÓWEK
-) Zagłówek
manualny (w
standardzie)

E) Zagłówek
elektryczny (2M)
*Dopłata

6 ) LORDOZA
-) Bez lordozy P) Lordoza

manualna *Dopłata
E) Lordoza
elektryczna (2M)
*Dopłata

7 ) PODGRZEWANE SIEDZENIE
-) Bez
podgrzewania
siedzenia

V) Podgrzewane
siedzenie (2M)
*Dopłata



Hocker obrotowy
1 ) BAZA
H) Hocker
obrotowy

2 ) ROZMIAR
S) S M) M L) L

H=38 / W=52 / L=52 H=41 / W=52 / L=52 H=44 / W=52 / L=52

Zagłówek
1 ) BAZA
K) Zagłówek

H=16 / W=34 / L=4


