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ERGONOMIE PRO ODPOČINEK
		Ergonomické opěradlo poskytuje relaxaci 

a příjemný odpočinek. Navíc s možností 
doplnění o výškově nastavitelný podhlavník. 

		Plynová pružina poskytuje jednoduché 
a snadné polohování opěráku křesla součas-
ně s podnožkou pod dolní část nohou. 

		Design opěradla zajišťuje celkovou stabilitu 
pacienta na křesle. Nastavitelný sedák  
umožňuje změnu hloubky sedu. 

		Ovládání křesla je možné z místa sedící osoby 
pomocí ovládacích pák pod područkami nebo 
z pozice ošetřujícího personálu pomocí ovlá-
dacího madla na zadní straně opěradla křesla. 

		Ergonomické zpracování područek usnadňu-
je vstávání. 

VARIABILITA A PRAKTIČNOST 
		Křeslo GAVOTA je nabízené v mnoha vari-

antách potahových látek a druhů koženek. 
Praktičnost a variabilita odstínů umožňuje 
křeslo přizpůsobit libovolnému interiéru. 

		Potahové látky byly vybrány s ohledem 
na maximální komfort včetně jejich dobré 
a snadné údržby. 

		Potahy sedáku, opěráku a područek jsou 
snímatelné a lehce pratelné. 

		Pod látkovým snímatelným potahem sedáku 
a podnožky je křeslo vybaveno ochranným 
čalouněním z omyvatelné koženky. 

		Křeslo je vybaveno distanční mezerou mezi 
sedákem a opěradlem zabraňující jejich 
vzájemnému znečištění. 

JEŠTĚ SNADNĚJŠÍ MANIPULACE
		Křeslo může být vybaveno kolečky s brzdou. Kolečka 

Ø75 mm a 125mm mají zvýšenou odolnost a jsou 
otočná i kolem svislé osy. Křeslo je výborně manipulo-
vatelné i ve stísněných prostorách. 

		Křeslo se 4 kolečky Ø75mm a 125mm je vybaveno 
pátým směrovým kolem, které při zatížení křesla sedící 
osobou skvěle usnadňuje manipulaci, otáčení a pojíždění. 

		Pomocná výsuvná stupačka pro podporu nohou poskytu-
je nejen komfort sedícímu, ale umožňuje i zcela bezpeč-
né vstávání z křesla. Díky promyšlené konstrukci dojde 
při došlápnutí na tuto nožní výsuvnou desku k zabrzdění 
křesla a je zcela vyloučen jeho samovolný pohyb.

		Křeslo vybavené předními koly Ø300mm bezpečně 
zvládne přejezd drobných nerovností a přemístění křes-
la i se sedící osobou na rovné a zpevněné exteriéry. 

Křeslo GAVOTA je vynikajícím druhem sedacího nábytku, který usnadňuje 
život osobám se sníženou pohyblivostí. Bylo speciálně vyvinuto pro použití 
v domovech důchodců, v nemocnicích, v domovech s pečovatelskou služ-
bou nebo denních stacionářích. Je skvělým pomocníkem při paliativní péči. 
Navíc díky preciznímu způsobu zpracování a kvalitním použitým materiálům 
výborně ladí k domácímu interiéru. Křeslo GAVOTA je řešeno jako modulár-
ní systém, pomocí kterého lze křeslo naprosto přesně konfigurovat Vašim 
potřebám. Další široká nabídka příslušenství činí z GAVOTY jedinečného 
pomocníka, který spojuje odpočinek a relaxaci s vynikající funkčností.

křeslo, které o Vás pečuje
GAVOTA

POSKYTUJE
	POHODLÍ
	ODPOČINEK 
	POLOHOVATELNOST 
	VELKOU VARIABILITU 
	VYNIKAJÍCÍ OPORU TĚLA 
	JISTOTU A BEZPEČNOST 
	JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ 
	SNADNOU ÚDRŽBU 

Ochranný prvek
plastových koleček slouží jako
ochrana proti poškození interiéru

Plně polohovatelné křeslo s klasickým opěrákem 
doplněné podhlavníkem a čalouněním područek

Výsuvná stupačka
s protiskluzovou
vrstvou podpírá 
nohy přepravované  
osoby, usnadňuje
nastupování
a vystupování,
poskytuje  
přirozenou aretaci 
proti samovolnému
pohybu křesla 

Ergonomická
polohovatelná
podnožka
podpěra dolní 
části nohou
polohovatelná
a polstrovaná

Ovládání polohování sedícím
oboustranné ovládání
polohy opěradla a podnožky

Čalouněné područky
zaručují pohodlí, jsou lehce 
odnímatelné a pratelné

Madlo pro vedení křesla 
umožňuje manipulaci s křeslem  
a polohování opěradla obsluhou

Systém pátého směrového kola 
usnadňuje jízdu se zatíženým křeslem 
v přímém směru

Ochranný prvek
plastová kolečka sloužící  
jako ochrana proti poškození  
interiéru i křesla

Použité materiály PUR pěny 
jsou nehořlavé a splňují
britskou normu BS 5852 (Crib 5) 

Kulovité rukojeti
pro snazší vstávání

Opěrák Classic

Masivní dřevěná konstrukce 
pevná konstrukce
s širokou nabídkou moření

CLASSIC COMFORT

PEVNÁ
(TYP P)

TYPY PODRUČEK

INDIVIDUÁLNÍ KONFIGURACE
Široká nabídka konstrukčních prvků a doplňkového příslušenství umožňuje vyrobit křeslo GAVOTA na míru každému 
uživateli. Opěrák typu CLASSIC, zvláště doplněný speciálním podhlavníkem, poskytne výbornou oporu těla ve všech po-
lohách. Opěrák typu COMFORT nabízí relaxaci s prvky bazální stimulace, pocit bezpečí a domácí pohody.

Pevná dřevěná područka má kvalitní povrchovou úpravu pro snadnou údržbu. Může být doplněna čalouněnými područ-
kami pro ještě větší pohodlí. Nové modely područek jsou pratelné včetně speciálních výplní. Výškově stavitelná područka 
umožňuje méně pohyblivým uživatelům komfortní přemístění z křesla a na křeslo a je možné ji nastavit do pěti poloh.

Čalouněné 
područky s boční 
odkládací kapsou.

Podhlavník
Comfort.

VÝŠKOVĚ
STAVITELNÁ
(TYP V)

Pět poloh
výškového
nastavení.

TYPY OPĚRADEL
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GAVOTA C1-1-P, C1-2-P
	Pevná dřevěná konstrukce křesla 
 z masivního buku.
		Křeslo má polohovatelný opěrák typu Classic 

a podnožku. Polohování je možné od sedící 
osoby (C1-1-P). Polohování je možné od sedící 
osoby i stojící obsluhy za křeslem (C1-2-P).

		Madlo pro lepší manipulaci (C1-2-P).
	Polohování zajišťuje plynová pružina.
	Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
	Pod čalouněním sedáku se nachází 
 tekutinám nepropustný materiál. 
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

GAVOTA B1-1-P
	Pevná dřevěná konstrukce křesla 
 z masivního buku.
		Křeslo s polohovatelným opěrákem typu 

Classic od sedící osoby.
	Polohování zajišťuje plynová pružina.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
	Pod čalouněním sedáku se nachází 
 tekutinám nepropustný materiál. 
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

GAVOTA A1-0-P
	Pevná dřevěná konstrukce křesla 
 z masivního buku.
	Křeslo s pevným opěrákem typu Classic.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
	Pod čalouněním sedáku se nachází
 tekutinám nepropustný materiál.
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

GAVOTA G1-1-P, G1-2-P
		Pevná dřevěná konstrukce křesla z ma-

sivního buku na 4 otočných kolech ∅ 
125 mm s brzdou.

		Křeslo má polohovatelný opěrák typu Classic 
a podnožku. Polohování je možné od sedící 
osoby (G1-1-P). Polohování je možné od sedí-
cí osoby i stojící obsluhy za křeslem (G1-2-P).

		Výbava zahrnuje další 1 směrové kolo 
umístěné na pružině zajišťující přímý směr 
jízdy při zatížení křesla klientem. 

		Součástí je výsuvná stupačka  
s protiskluzovou vrstvou.

	Polohování zajišťuje plynová pružina.
	Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
		Madlo pro lepší manipulaci.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
		Pod čalouněním sedáku se nachází  

tekutinám nepropustný materiál. 
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

GAVOTA F1-1-P, F1-2-P
		Pevná dřevěná konstrukce křesla z masiv-

ního buku na 2 pevných kolech ∅300 mm 
a 2 otočných kolech ∅125 mm s brzdou.

		Křeslo má polohovatelný opěrák typu Classic 
a podnožku. Polohování je možné od sedící 
osoby (F1-1-P). Polohování je možné od sedící 
osoby i stojící obsluhy za křeslem (F1-2-P).

		Součástí je výsuvná stupačka  
s protiskluzovou vrstvou.

	Polohování zajišťuje plynová pružina.
	Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
		Madlo pro lepší manipulaci.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
		Pod čalouněním sedáku se nachází  

tekutinám nepropustný materiál. 
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

GAVOTA D1-1-P, D1-2-P
		Pevná dřevěná konstrukce křesla z masiv-

ního buku na 4 otočných kolech s brzdou.
		Křeslo má polohovatelný opěrák typu Classic 

a podnožku. Polohování je možné od sedící 
osoby (D1-1-P). Polohování je možné od sedící 
osoby i stojící obsluhy za křeslem (D1-2-P).

		Výbava zahrnuje další 1 směrové kolo 
umístěné na pružině zajišťující přímý směr 
jízdy při zatížení křesla klientem. 

		Součástí je výsuvná stupačka  
s protiskluzovou vrstvou.

	Polohování zajišťuje plynová pružina.
	Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
		Madlo pro lepší manipulaci.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
		Pod čalouněním sedáku se nachází  

tekutinám nepropustný materiál. 
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

*provedení z koženky nemá snímatelné čalounění

GAVOTA C2-1-P, C2-2-P
	Pevná dřevěná konstrukce křesla 
 z masivního buku.
		Křeslo má polohovatelný opěrák typu Comfort 

a podnožku. Polohování je možné od sedící 
osoby (C2-1-P). Polohování je možné od sedí-
cí osoby i stojící obsluhy za křeslem (C2-2-P).

		Madlo pro lepší manipulaci (C2-2-P).
	Polohování zajišťuje plynová pružina.
	Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
	Pod čalouněním sedáku se nachází 
 tekutinám nepropustný materiál. 
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

GAVOTA B2-1-P
	Pevná dřevěná konstrukce křesla 
 z masivního buku.
		Křeslo s polohovatelným opěrákem typu 

Comfort od sedící osoby.
	Polohování zajišťuje plynová pružina.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
	Pod čalouněním sedáku se nachází 
 tekutinám nepropustný materiál. 
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

GAVOTA A2-0-P
	Pevná dřevěná konstrukce křesla 
 z masivního buku.
	Křeslo s pevným opěrákem typu Comfort.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
	Pod čalouněním sedáku se nachází
 tekutinám nepropustný materiál.
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

GAVOTA G2-1-P, G2-2-P
		Pevná dřevěná konstrukce křesla z ma-

sivního buku na 4 otočných kolech ∅ 
125 mm s brzdou.

		Křeslo má polohovatelný opěrák typu Comfort 
a podnožku. Polohování je možné od sedící 
osoby (G2-1-P). Polohování je možné od sedí-
cí osoby i stojící obsluhy za křeslem (G2-2-P).

		Výbava zahrnuje další 1 směrové kolo 
umístěné na pružině zajišťující přímý směr 
jízdy při zatížení křesla klientem. 

		Součástí je výsuvná stupačka  
s protiskluzovou vrstvou.

	Polohování zajišťuje plynová pružina.
	Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
		Madlo pro lepší manipulaci.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
		Pod čalouněním sedáku se nachází  

tekutinám nepropustný materiál. 
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

GAVOTA D2-1-P, D2-2-P
		Pevná dřevěná konstrukce křesla z masiv-

ního buku na 4 otočných kolech s brzdou.
		Křeslo má polohovatelný opěrák typu Comfort 

a podnožku. Polohování je možné od sedící 
osoby (D2-1-P). Polohování je možné od sedí-
cí osoby i stojící obsluhy za křeslem (D2-2-P).

		Výbava zahrnuje další 1 směrové kolo 
umístěné na pružině zajišťující přímý směr 
jízdy při zatížení křesla klientem. 

		Součástí je výsuvná stupačka  
s protiskluzovou vrstvou.

	Polohování zajišťuje plynová pružina.
	Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
		Madlo pro lepší manipulaci.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
		Pod čalouněním sedáku se nachází  

tekutinám nepropustný materiál. 
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

GAVOTA F2-1-P, F2-2-P
		Pevná dřevěná konstrukce křesla z masiv-

ního buku na 2 pevných kolech ∅300 mm 
a 2 otočných kolech ∅125 mm s brzdou.

		Křeslo má polohovatelný opěrák typu Comfort 
a podnožku. Polohování je možné od sedící 
osoby (F2-1-P). Polohování je možné od sedící 
osoby i stojící obsluhy za křeslem (F2-2-P).

		Součástí je výsuvná stupačka  
s protiskluzovou vrstvou.

	Polohování zajišťuje plynová pružina.
	Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
		Madlo pro lepší manipulaci.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
		Pod čalouněním sedáku se nachází  

tekutinám nepropustný materiál. 
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.
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GAVOTA C1-1-V, C1-2-V
		Dřevěná konstrukce křesla z masivního 

buku s výškově stavitelnou područkou.
		Křeslo má polohovatelný opěrák typu Classic 

a podnožku. Polohování je možné od sedící 
osoby (C1-1-V). Polohování je možné od sedí-
cí osoby i stojící obsluhy za křeslem (C1-2-V).

		Madlo pro lepší manipulaci (C1-2-V).
	Polohování zajišťuje plynová pružina.
	Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
	Pod čalouněním sedáku se nachází 
 tekutinám nepropustný materiál. 
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

GAVOTA B1-1-V
		Dřevěná konstrukce křesla z masivního 

buku s výškově stavitelnou područkou.
		Křeslo s polohovatelným opěrákem typu 

Classic od sedící osoby.
	Polohování zajišťuje plynová pružina.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
	Pod čalouněním sedáku se nachází 
 tekutinám nepropustný materiál. 
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

GAVOTA A1-0-V
		Dřevěná konstrukce křesla z masivního 

buku s výškově stavitelnou područkou.
	Křeslo s pevným opěrákem typu Classic.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
	Pod čalouněním sedáku se nachází
 tekutinám nepropustný materiál.
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

GAVOTA G1-1-V, G1-2-V
		Dřevěná konstrukce křesla z masivního 

buku s výškově stavitelnou područkou  
na 4 otočných kolech ∅ 125 mm s brzdou.

		Křeslo má polohovatelný opěrák typu Classic 
a podnožku. Polohování je možné od sedící 
osoby (G1-1-V). Polohování je možné od sedí-
cí osoby i stojící obsluhy za křeslem (G1-2-V).

		Výbava zahrnuje další 1 směrové kolo 
umístěné na pružině zajišťující přímý směr 
jízdy při zatížení křesla klientem. 

		Součástí je výsuvná stupačka  
s protiskluzovou vrstvou.

	Polohování zajišťuje plynová pružina.
	Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
		Madlo pro lepší manipulaci.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
		Pod čalouněním sedáku se nachází  

tekutinám nepropustný materiál. 
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

GAVOTA F1-1-V, F1-2-V
		Dřevěná konstrukce křesla z masivního 

buku na 2 pevných kolech ∅300 mm  
a 2 otočných kolech ∅125 mm s brzdou.

		Křeslo má polohovatelný opěrák typu Classic 
a podnožku. Polohování je možné od sedící 
osoby (F1-1-V). Polohování je možné od sedící 
osoby i stojící obsluhy za křeslem (F1-2-V).

		Součástí je výsuvná stupačka  
s protiskluzovou vrstvou.

	Polohování zajišťuje plynová pružina.
	Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
		Madlo pro lepší manipulaci.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
		Pod čalouněním sedáku se nachází  

tekutinám nepropustný materiál. 
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

GAVOTA D1-1-V, D1-2-V
		Dřevěná konstrukce křesla z masivního 

buku s výškově stavitelnou područkou  
na 4 otočných kolech s brzdou.

		Křeslo má polohovatelný opěrák typu Classic 
a podnožku. Polohování je možné od sedící 
osoby (D1-1-V). Polohování je možné od sedí-
cí osoby i stojící obsluhy za křeslem (D1-2-V).

		Výbava zahrnuje další 1 směrové kolo 
umístěné na pružině zajišťující přímý směr 
jízdy při zatížení křesla klientem. 

		Součástí je výsuvná stupačka  
s protiskluzovou vrstvou.

	Polohování zajišťuje plynová pružina.
	Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
		Madlo pro lepší manipulaci.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
		Pod čalouněním sedáku se nachází  

tekutinám nepropustný materiál. 
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

GAVOTA C2-1-V, C2-2-V
		Dřevěná konstrukce křesla z masivního 

buku s výškově stavitelnou područkou.
		Křeslo má polohovatelný opěrák typu Comfort 

a podnožku. Polohování je možné od sedící 
osoby (C2-1-V). Polohování je možné od sedí-
cí osoby i stojící obsluhy za křeslem (C2-2-V).

		Madlo pro lepší manipulaci (C2-2-V).
	Polohování zajišťuje plynová pružina.
	Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
	Pod čalouněním sedáku se nachází 
 tekutinám nepropustný materiál. 
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

GAVOTA B2-1-V
		Dřevěná konstrukce křesla z masivního 

buku s výškově stavitelnou područkou.
		Křeslo s polohovatelným opěrákem typu 

Comfort od sedící osoby.
	Polohování zajišťuje plynová pružina.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
	Pod čalouněním sedáku se nachází 
 tekutinám nepropustný materiál. 
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

GAVOTA A2-0-V
		Dřevěná konstrukce křesla z masivního 

buku s výškově stavitelnou područkou.
	Křeslo s pevným opěrákem typu Comfort.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
	Pod čalouněním sedáku se nachází
 tekutinám nepropustný materiál.
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

GAVOTA G2-1-V, G2-2-V
		Dřevěná konstrukce křesla z masivního 

buku s výškově stavitelnou područkou  
na 4 otočných kolech ∅ 125 mm s brzdou.

		Křeslo má polohovatelný opěrák typu Comfort 
a podnožku. Polohování je možné od sedící 
osoby (G2-1-V). Polohování je možné od sedí-
cí osoby i stojící obsluhy za křeslem (G2-2-V).

		Výbava zahrnuje další 1 směrové kolo 
umístěné na pružině zajišťující přímý směr 
jízdy při zatížení křesla klientem. 

		Součástí je výsuvná stupačka  
s protiskluzovou vrstvou.

	Polohování zajišťuje plynová pružina.
	Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
		Madlo pro lepší manipulaci.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
		Pod čalouněním sedáku se nachází  

tekutinám nepropustný materiál. 
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

GAVOTA F2-1-V, F2-2-V
		Dřevěná konstrukce křesla z masivního 

buku na 2 pevných kolech ∅300 mm  
a 2 otočných kolech ∅125 mm s brzdou.

		Křeslo má polohovatelný opěrák typu Comfort 
a podnožku. Polohování je možné od sedící 
osoby (F2-1-V). Polohování je možné od sedící 
osoby i stojící obsluhy za křeslem (F2-2-V).

		Součástí je výsuvná stupačka  
s protiskluzovou vrstvou.

	Polohování zajišťuje plynová pružina.
	Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
		Madlo pro lepší manipulaci.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
		Pod čalouněním sedáku se nachází  

tekutinám nepropustný materiál. 
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

GAVOTA D2-1-V, D2-2-V
		Dřevěná konstrukce křesla z masivního 

buku s výškově stavitelnou područkou  
na 4 otočných kolech s brzdou.

		Křeslo má polohovatelný opěrák typu Comfort 
a podnožku. Polohování je možné od sedící 
osoby (D2-1-V). Polohování je možné od sedí-
cí osoby i stojící obsluhy za křeslem (D2-2-V).

		Výbava zahrnuje další 1 směrové kolo 
umístěné na pružině zajišťující přímý směr 
jízdy při zatížení křesla klientem. 

		Součástí je výsuvná stupačka  
s protiskluzovou vrstvou.

	Polohování zajišťuje plynová pružina.
	Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
		Madlo pro lepší manipulaci.
	Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
		Pod čalouněním sedáku se nachází  

tekutinám nepropustný materiál. 
		Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

*provedení z koženky nemá snímatelné čalounění
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Čalouněné područky P/V
snímatelné, zvyšující komfort.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jídelní deska
odnímatelná se zvýšenými okraji.

Držák sběrného sáčku na moč P/V. Infuzní podpěra ruky. Držák infuzního stojanu a infuzní stojan.

Kulovité rukojeti
pro snazší vstávání, odnímatelné.

Madlo pro polohování opěradla obsluhou.
Standardní vybavení křesel C1-2, C2-2, D, F, G.

Odkládací deska otočná
levé nebo pravé provedení se zvýšenými okraji.

Držák berlí 
pro křesla bez kol.

Držák berlí
pro křesla s koly. 

Podhlavník pro verzi Comfort. 

Podnožka polohovatelná
s úložným prostorem.

Držák na tiskoviny 
pouze pro křesla s pevnou područkou (TYP P).

ZAKONČENÍ NOHOU
Křeslo GAVOTA lze vybrat podle předpokládaného způsobu využívání. Křeslo s kolečky Ø75 mm (typ D) lze použít v inte-
riéru na tvrdých, hladkých a pevných površích. Kolečka Ø125 mm jsou určena pro interiér a příležitostně i exteriér, hladké 
pevné povrchy, koberce, dlažby, zámkové dlažby a asfaltové povrchy (typ G a F). Křeslo s kolečky Ø300 mm je možné 
použít pro interiér i exteriér, hladké pevné povrchy, koberce, dlažby, zámkové dlažby a asfaltové povrchy (typ F).

Fixační pás.

Mezilýtkový klín. Čalouněné područky s odkládací kapsou
pouze pro křesla s pevnou područkou (TYP P). 

Odkládací kapsa
na zadní části opěradla. 

Podhlavník pro verzi Classic
s boční opěrou hlavy.

Fixační podložka sedícího.
Antidekubitní provedení, pouze v kožence.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tekutinám nepropustná vrstva  
sedáku a podnožky. Polohovatelný sedák. 

Ukončení pevných nohou křesel 
GAVOTA (typy A, B, C) je možné 
doplnit omyvatelným návlekem 
nohy (02), patkou s filcem (03) 
nebo patkou bez filcu (04).
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D G F

01 02 03 04
Boční opěry ramen
pouze pro typy C1-2, C2-2, D, F, G.

Nezávisle polohovatelná podnožka. 

Ochranný pás
pouze pro typy C1-2, C2-2, D, F, G.

Pratelný snímatelný potah
pouze látkové provedení typu Karagan T.
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GAVOTA A • A1-0-P A2-0-P A1-0-V A2-0-V

GAVOTA B • B1-1-P B2-1-P B1-1-V B2-1-V

GAVOTA C • • C1-1-P C2-1-P C1-1-V C2-1-V

GAVOTA C s polohováním obsluhou • • • • • C1-2-P C2-2-P C1-2-V C2-2-V

GAVOTA D • • • • • • D1-1-P D2-1-P D1-1-V D2-1-V

GAVOTA D s polohováním obsluhou • • • • • • • • D1-2-P D2-2-P D1-2-V D2-2-V

GAVOTA F • • • • • F1-1-P F2-1-P F1-1-V F2-1-V

GAVOTA F s polohováním obsluhou • • • • • • • F1-2-P F2-2-P F1-2-V F2-2-V

GAVOTA G • • • • • • G1-1-P G2-1-P G1-1-V G2-1-V

GAVOTA G s polohováním obsluhou • • • • • • • • G1-2-P G2-2-P G1-2-V G2-2-V

Použité materiály splňují vysokou třídu nehořlavosti BS 5852 CRIB 5. Je to nejpřísnější všeobecně uznávaná anglická 
norma pro hodnocení požární odolnosti čalouněného nábytku. Tuto normu musí splňovat polyuretanové pěny, které jsou 
použity ve výrobcích určené do veřejných prostor, do míst se zvýšenou koncentrací osob, do nemocnic apod.

vybavení typ opěráku polohování opěráku konstrukce područky

GAVOTA D 1 – 2 – P

A, B, C, D, F, G
1 = classic
2 = comfort

0 = bez polohování
1 = sedící osobou
2 = sedící osobou + obsluhou zezadu

P = pevná područka
V = výškově stavitelná područka

ZNAČENÍ KŘESEL

TECHNICKÉ PARAMETRY
Typ: A B C D F G podnožka

Šířka křesla 700 700 700 700 760 800 530

Výška křesla 980 – 1140 mm dle polohy opěráku 480

Hloubka křesla 780 780 780 780 950 860 410

Výška sedáku 470 mm 430

Materiál kostry masivní buk, kov buk

Orientační hmotnost 18 kg 19 kg 20 kg 22 kg 29 kg 29 kg 5,6 kg

Průměr koleček (mm) – – – 4 x 75
1 x 100

2 x 300
2 x 125

4 x 125
1 x 100 –

Materiál čalounění PUR pěna (nehořlavá dle normy BS 5852 – CRIB 5), syntetické rouno, SANAPUR

Maximální hmotnost osoby 150 kg

VÝBAVA KŘESEL GAVOTA

GAVOTA
  Použité materiály jsou pečlivě vybrány s ohledem na 

způsob využití a zátěž. Všechny materiály jsou hygie-
nicky nezávadné. 

  Jako výplňové materiály jsou použity kvalitní PUR pěny, 
které jsou oblíbené pro svou prodyšnost, bodovou elas-
ticitu, dlouhou životnost a pevnost. 

  Na sedácích a podnožkách křesel GAVOTA je použita 
koženka SANAPUR. Je to speciální materiál s vynika-
jícími vlastnostmi a hydrofobním protiplísňovým, anti-
bakteriálním, omyvatelným a paropropustným efektem. 
Je omyvatelný, nehořlavý, lze jej prát do 95°C a dez-
infikovat. Sanapur má z lícové strany přirozenou anti-
fungální (protiplísňovou) odolnost úpravy a dostačující 
přirozenou účinnost antibakteriální úpravy. 

  Na opěráku je použit separační materiál, který je pro-
dyšný a umožňuje snadné snímání potahu. 

  Čalounění křesla je možné zvolit omyvatelné – ko-
ženka nebo textilní pratelné, možno i s teflonovou 
úpravou. 

  U potahových materiálů je kladen důraz na odolnost, 
pevnost a snadnou údržbu. Textilní potahy jsou sní-
matelné.

  Ve zdravotnictví a tam, kde je kladen velký důraz na 
hygienu je možné použít speciální koženku Vinytol 
612 N HYG. Tento materiál vyhovuje požadavkům 
Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb. Odolává 
působení slin a potu, neobsahuje ftaláty a je čistitelný 
60% lihem a přípravky bez rozpouštědel. Koženka je 
nehořlavá, antibakteriální, protiplísňová a vhodná pro 
děti do tří let.

  Pro pacienty s vysokým rizikem vzniku dekubitů je mož-
né zvolit antidekubitní provedení křesla. 

VÝPLŇOVÉ A POTAHOVÉ MATERIÁLY

DEKUBITY

Na antidekubitní provedení křesla GAVOTA je použita 
Visco pěna s paměťovým efektem. Tato pěna byla vyna-
lezena americkou NASA. Výrobky s línou pěnou jsou pro 
svojí špičkovou tvárnost a minimální bodový tlak obzvláště 
vhodné pro osoby trpící nemocemi páteře a mají antide-
kubitní účinky proti proleženinám. Minimalizace bodového 
tlaku na predilekčních místech je znásobena speciálním 
profilováním. Profilovaná Visco pěna se plně přizpůsobí 
tvaru těla a rovnoměrně rozloží zatížení.

Toto provedení je za příplatek, viz ceník.

ANTIDEKUBITNÍ
PROVEDENÍ
KŘESLA GAVOTA

POŽÁRNÍ ODOLNOST / NEHOŘLAVOST
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Dekubity neboli proleženiny jsou špatně se hojící různě hlu-
boké otevřené rány, které mohou vznikat u osob, které ne-
jsou schopné se samostatně hýbat a měnit tak působení 
tlakových sil, zpravidla u starších pacientů s celkově zhor-
šeným zdravotním stavem. Příčin vzniku proleženin je více 
a vzájemně se kombinují. Nejvýznamnější je tření a přímý 
tlak působící na kůži stlačené mezi podložkou a kostmi. 
Dlouhodobě působící tlak vede k stlačení cév v postiže-
ném okrsku kůže a tím zhoršuje zásobení tkání živinami 
a kyslíkem. Kůže a pak i hlouběji uložené tkáně začnou 
postupně odumírat. Ke vzniku dekubitů přispívá i zvýšená 
vlhkost kůže (např. pocení) a nedostatečná hygiena. První 
stádia dekubitů mohou vznikat již během několika hodin.

U dekubitů je nejdůležitější prevence. Ta spočívá v elimi-
naci příčin vzniku proleženin, tj. v pravidelném polohování 
osoby, její dostatečné výživě, zajištění co nejlepší hygieny 
a použití speciálních antidekubitálních pomůcek u riziko-
vých osob.



GAVOTA
JECH CZ s.r.o.
Nádražní 481, 518 01 Dobruška, Czech Republic 
tel.: +420 494 629 232, e-mail: obchod@jech.cz 
www.jech.cz, www.jech.eu


