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Recrea - lænestol/hvilestol/ammestol

GREINER’s Recrea lænestol/hvilestol/ammestol 
giver yderst behagelig komfort.

Når stolen vippes tilbage, vil brugeren føle sig 
afskærmet fra andre, og med Greiners egen
vandbaserede og allergivenlige viskoelastiske 
skum i sidde-/liggefladen - som hurtigt tilpasser 
sig brugerens kropform - skabes en behagelig
siddende eller liggende stilling.

Benstøttten kan køres op i horisontal stilling, 
og dermed understøtte følelsen af, at være i et 
skærmet rum, hvorfor stolen er ideel til personer 

der f.eks. har brug for ro - kan også med fordel 
bruges som ammestol.

Stolens base fylder ikke meget, og stolens forreste 
hjul er forsynet med retningsbremse, således 
flytning af stolen kan foretages let og ubesværet - 
selv med bruger siddende i stolen.

Fås med enten manuel eller elektrisk vippefunk-
tion.

4 stk. 125 mm hjul - alle med bremse.
35° rygfældning/sædetilt.

Varenummer Beskrivelse HMI-nr.

534770200 Greiner Recrea læne-/hvilestol, manuel indstilling 119876

534770300 Greiner Recrea læne-/hvilestol, elektrisk indstilling 120268

Fordele ved Recrea lænestol/hvilestol:

• Maksimal komfort takket være en ekstra behagelig polstring og ergonomisk siddestøtte
• Trinløs justérbar øverste del fra siddeposition til liggende position
• Benstøtten kan svinges ud til vandret
• Hjul med total og retningsbrems
• Den viskoelastiske polstring tilpasser sig kropsformen
• Aftagelig polstring for let rengøring
• Aftør- og desinficerbart plastikafdækning under polstringen
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Recrea - lænestol/hvilestol/ammestol

Tekniske data:
Total bredde: 68 cm
Total dybde - siddende stilling: 103 cm
Total dybde - liggende stilling: 160 cm

Længde af liggestilling: 175 cm
Total højde - siddende stilling: 126 cm
Total højde - liggende stillling: 99 cm

Ryglænshøjde/længde: 128 cm

Sædehøjde: 51 cm

Sædedybde: 103 cm

Sædebredde: 45 cm

Vægt: 59 kg - 62 kg

Maks. belastning: 150 kg

Fås i flere farver og 2 kvaliteter, "Compact" og "Premium" - kontakt os gerne for yderligere information.


