Najlepszy przyjaciel Twoich pleców
Specjalistyczne
krzes∏o dentystyczne
Support
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Dlaczego „Support”?
po pierwsze:
aktywne oparcie sto∏ka gwarantuje
optymalne podparcie l´dêwiowe w ka˝dej pozycji pracy.

po drugie:
zmiana kàta nachylenia siedziska eliminuje ucisk kraw´dzià siedziska na naczynia krwionoÊne nóg.

po trzecie:
dwie Êrednice (55 cm. i 62 cm.) podstawy sto∏ka pozwalajà na prac´ z boku
lub z ty∏u pacjenta.

po czwarte:
trzy wysokoÊci teleskopu pozwalajà na
dostosowanie sto∏ka do wzrostu u˝ytkownika.

po piàte:
pod∏okietniki pracujàce w dwóch lub
trzech p∏aszczyznach podtrzymujàc rami´ operatora redukujà jego ci´˝ar do
minimum.

po szóste:
wszystkie funkcje sto∏ka wywo∏uje si´
tylko jednà dêwignià.

po siódme:
Twoje zdrowie jest najwa˝niejsze!

krzese∏ko Support

standardowe krzese∏ko

Mamy przyjemnoÊç przedstawiç jeden z najbardziej wygodnych, funkcjonalnych i „zdrowych”
sto∏ków dentystycznych.
Projektantem sto∏ków firmy SUPPORT DESIGN
o nazwie „SUPPORT” („podparcie”) jest profesor
Bruno Mathsson z Uniwersytetu Chalmers
w Goeteborgu w Szwecji.
Sto∏ki SUPPORT zosta∏y specjalnie zaprojektowane
dla stomatologów. Majàc na uwadze du˝à iloÊç
chorób zawodowych dentystów oraz cz´sto nienaturalnà pozycj´ pracy, wygodny i ergonomiczny
sto∏ek staje si´ bezcenny.
Sto∏ek SUPPORT eliminuje k∏opoty z kr´gos∏upem.
Dzi´ki „kube∏kowemu” kszta∏towi siedziska, lekarz siedzi pewnie i nie zsuwa si´ nawet przy pochyleniu. Oparcie posiada równie˝ regulacj´ wysokoÊci.
Sto∏ek SUPPORT pozwoli∏ na maksymalnie indywidualne okreÊlenie pozycji pracy przy fotelu w sposób szybki i wygodny. Moment zm´czenia na sto∏ku SUPPORT pojawia si´ znacznie póêniej ni˝ podczas pracy na tradycyjnym krzese∏ku.
Dost´pne sà równie˝ akcesoria do sto∏ków takie
jak: nierdzewne okràg∏e oparcie pod stopy, no˝ny
regulator wysokoÊci siedziska i dwa rodzaje pod∏okietników.

Hydro

Relax

Sto∏ki SUPPORT sà oferowane w wersji winylowej
i skórzanej tapicerki.
Zdoby∏y one ogromne uznanie na ca∏ym Êwiecie,
a w szczególnoÊci w Stanach Zjednoczonych, Skandynawii i Niemczech i od 1999 roku w Polsce.

niski

standardowy

wysoki

Siedzàc wygodnie pracujemy lepiej

bardzo wysoki
(z obr´czà pod nogi)

