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Funktioner
1. Ansiktshål
2. Justerbart huvudstöd
3. Utdragbart huvudstöd: +8 cm
4. Lutbart ryggstöd: 0º ~ 80º
5. Lutbar sits: 0º ~ 10º
6. Roterbar sits: 0º ~ 240º6. Roterbar sits: 0º ~ 240º
7. Justerbara benstöd: 0º ~ 85º
8. Höj- och sänkbar: 63/115 cm
9. Utdragbara benstöd: +14 cm

3 - Motorer (2246A)
Mått utan armstöd: 189x59,5x60/115 cm
Mått med armstöd: 189x82x63/115 cm
Vikt: 77,5 kg
Klädsel: PU
Maxbelastning: 180 kg
Elektrisk justerbar: Elektrisk justerbar: 
Höjd, ryggstöd och lutning

5 - Motorer (2246C)
Mått utan armstöd: 189x59,5x60/115 cm
Mått med armstöd: 189x82x63/115 cm
Vikt: 77,5 kg
Klädsel: PU
Maxbelastning: 180 kg
Elektrisk justerbar: Elektrisk justerbar: 
Höjd, ryggstöd, lutning och benstöd.

Exklusiv stol för fotvårdsbehandlingar 
och undersökningar särskilt framtagen 
för att optimera arbetsytan tack vare 
240 graders rotation. Utrustad med 
3 motorer  (2246A) som styr höjden, 
ryggstödet och sätets lutning. 
Nedfällbara armstöd och justerbart 
huvudstöd med andningshål. huvudstöd med andningshål. 
Benstöden kan justeras i höjd via 
gaslyft. Modellen finns även med 5 
motorer (2246C), då styrs benstöden 
elektriskt.

Knappanelerna som är inbyggda i 
ryggstödet, benstödet och sätet 
möjliggör komplett kontroll av alla möjliggör komplett kontroll av alla 
funktioner från stolens alla punkter. 
Den här versionen har en 
RESET-funktion som nollställer 
stolens läge. Med PU-klädnad av hög 
kvalité för enkel rengöring.

Tillbehör
- Fotkontrolll
- Hjul
- Uppvärmningsbar dyna
- Britspapperhålllare
- Överdrag

Upmarket podiatry chair speciallly conceived to 
optimise the workspace thanks to its 
240° rotation. Equipped with 3 motors (2246A) 
that control height, backrest and seat 
inclination. Reclining armrests and adjustable inclination. Reclining armrests and adjustable 
headrest. Legrests adjustable in height by gas lift. 
Also available in 5 motors (2246C). 
The button panels built in the backrest, 
the legrest and the seat alllow a complete 
control of alll functions from any point of the chaicontrol of alll functions from any point of the chair. 
This version includes RESET function to bring 
the chair back to zero position. White PU 
upholstery of high quality that eases cleaning. 
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