
 

Ergonomikus gerincpárna   

A hátfájás leginkább az ülő helyzetben történő helytelen testtartás miatt fordul elő. Az 

ergonomikus üléspárna ellensúlyozza ezt. Különleges formája enyhíti a gerincre és a farkcsontra 

nehezedő nyomást, és ülő helyzetben a hátat a megfelelő helyzetbe hozza. A párna a 

legmagasabb szintű kényelmet is biztosítja. A speciális memóriafunkciónak köszönhetően a párna 

alkalmazkodik a test alakjához, és egy mélyedés is enyhíti a nyomást a fenék területén. Ideális az 

autóban való mindennapi használatra is. 

 
Anyag: Habszivacs bársony huzattal 

Méret: 42 x 36 x 10 cm 

Súly: 750 g 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Ergonomický polštářek na páteř 
 
Bolesti zad jsou nejčastěji způsobeny nesprávným držením těla při sezení. Tomu může zabránit 

ergonomický polštář na sezení. Její speciální tvar zmírňuje tlak na páteř a kostrč a při sezení uvádí 

záda do správné polohy. Polštář také poskytuje nejvyšší úroveň pohodlí. Díky speciální paměťové 

funkci se polštář přizpůsobí tvaru těla a prohlubeň také zmírňuje tlak v oblasti hýždí. Je také 

ideální pro každodenní použití v autě. 

 

Materiál: pěna se sametovým potahem 

Velikost: 42 x 36 x 10 cm 

 
Hmotnost: 750 g 

 

 



Ergonomický vankúš na chrbticu 

Bolesti chrbta sú najčastejšie spôsobené nesprávnym držaním tela pri sedení. Ergonomický 

vankúš na sedenie tomu môže zabrániť. Jeho špeciálny tvar zmierňuje tlak na chrbticu a kostrč a 

pri sedení uvádza chrbát do správnej polohy. Vankúš tiež poskytuje najvyššiu úroveň pohodlia. 

Vďaka špeciálnej pamäťovej funkcii sa vankúš prispôsobí tvaru tela a priehlbina tiež zmierňuje 

tlak v oblasti zadku. Je ideálny aj na každodenné používanie v aute. 

 

 
Materiál: pena so zamatovým poťahom 

Veľkosť: 42 x 36 x 10 cm 

Hmotnosť: 750 g 

 

  

 

Pernă ergonomică pentru coloana vertebrală 

Durerile de spate sunt cele mai frecvente datorită posturii necorespunzătoare în poziția șezând. 

Perna ergonomică pentru scaun compensează acest lucru. Forma sa specială ameliorează 

presiunea asupra coloanei vertebrale și a coccisului și pune spatele în poziția corectă când şedeţi 

pe scaun. Perna oferă, de asemenea, cel mai înalt nivel de confort. Datorită funcției speciale de 

memorie, perna se adaptează la forma corpului, iar o adâncitură ușurează și presiunea din zona 

feselor. Perna specială cu memorie se adaptează la forma corpului și oferă confort maxim pe 

scaun. Este ideală şi pentru utilizarea zilnică în mașină. 

 

CONŢINUT COLET 

1 x Pernă ergonomică pentru coloana vertebrală 

 

DATE TEHNICE 

Dimensiuni pe WEB HU: 43 x 39 x 13 cm. 

Dimensiuni din RAKTAR: 42 x 36 x 10 cm 
Greutate: 750 grame 
Material: Spumă cu husă din catifea 
 

 

 

 


