Balanční židle Ergo Flex
Cena

8 910 Kč

Cena bez DPH

7 364 Kč

Cena při platbě předem

8 732 Kč
ušetříte 178 Kč

Skladová dostupnost

Skladem u dodavatele

Záruka

36 měsíců

Způsob dopravy

Standardní doprava

Zakázková výroba

Ne

https://www.rafni.cz/Product/Detail?productID=87181

Popis výrobku
Laboratorní židle ERGO FLEX (bez područí) je unikátní pracovní židle, která je určená pro lékaře, fyzioterapeuty,
stomatology, dentisty, do labolatoří nebo dílen specializovaných provozů. Židle ERGO FLEX představuje český
patentovaný systém aktivního sezení, který vychází ze současných vědeckých poznatků o zdravém držení těla při
sezení. Židle nabízí zcela novou koncepci pracovní ergonomické židle s nejvyšší možnou úrovní zdravotní prevence při
dlouhém sezení. Standardně je židle vybavena patentovaným balančním mechanismem FLEX®. Za příplatek je možné
doplnit židli sofistikovanější mechanikou STOP&GO, která umožňuje uzamknutí balančního pohybu. Výhody židle s
balančním sedákem Sezení na balanční židle napomáhá k senzomotorické stimulaci (aktivace žádaných svalů bez
výraznější vědomé kontroly) a posiluje postulární svalstvo, které se podílí na udržování vzpřímené polohy našeho těla.
Pro některé svaly je to dokonce hlavní náplň činnosti. Postulární svaly tvoří jakýsi souvislý pás podél mechanické osy
těla od nožní klenby až po spojení páteře s lebkou. Nedostatkem vhodného přirozeného pohybu dochází k ochabování
vnitřních svalů – tzv. svalové disbalanci, kdy jsou antagonisté (svaly působící vzájemně proti sobě – flexor a extenzor) v
nerovnováze. Zpravidla je jeden sval ochablý a druhý zkrácený, přičemž zkrácený někdy supluje pohyb jiné svalové
skupiny. Sezení na balanční židli výrazně napomáhá k odstranění nerovnováhy a k přirozenému posilování hlubokých
břišních svalů. Výhody a vlastnosti balanční židle ERGO FLEX (bez područí) zdravodní laboratorní / dílenská pracovní
židle s vynikajícím poměrem cena/výkon opěrka zad nastavitelná do výšky a hloubky – výborná opora v bederní části zad
splňuje veškeré požadavky na zdravé sezení a díky speciálnímu sedáku umožňuje nerušený průchod krevního a
lymfatického oběhového systému, protože v oblasti stehen nedochází k zaškrcení cév kvalitní kovový chromovaný kříž s
univerzálními kolečky balanční mechanismus FLEX® pro zdravé sezení a posilování hlubokých břišních svalů za
příplatek je možné vybavit židli mechanikou STOP&GO, která dokáže uživatelsky uzamknout balanční mechanismus
nosnost 130 kg záruka 3 roky Dodáváme v demontu - součástí balení je jednoduchý a přehledný manuál. Samotná
montáž je velice jednoduchá a rychlá. Židle je určena pro jednosměnný provoz.

