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Co wyróżnia A-dec?
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Różnica tkwi w szczegółach.
Gdy projektujemy, wytwarzamy lub testujemy produkt, zawsze zadajemy sobie pytanie „Co możemy zrobić lepiej?” 
Oznacza to zwracanie uwagi na szczegóły takie jak śruba, przewód czy szew. W efekcie wszystkie te drobiazgi robią 
dużą różnicę. 

Przetestowane pod każdym 
względem 
Zanim sprzęt trafi do seryjnej produkcji, 
prototyp jest poddawany najbardziej 
wymagającym testom trwającym aż do 
wystąpienia awarii.

Unikalna budowa
Unikalny blok sterowania końcówkami 
firmy A-dec został opracowany 
z myślą o zdrowiu pacjenta. Czysta 
woda przepływa po każdej aktywacji 
końcówki, nie dopuszczając do jej 
zastoju w przewodach wodnych unitu.

Prawdziwa innowacja
Końcówki do dmuchawek firmy A-dec 
są wykonane z czystego mosiądzu 
i miedzi, aby były odporne na korozję 
i zawsze zapewniały niezawodną 
aseptykę.

Wsparcie technologiczne
Badania z udziałem pacjentów 
wykorzystujące komputerową analizę 
nacisku ciała na fotel nie są jedynie 
deklaratywne, ale potwierdzone 
naukowo.
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Wydajność premium.
Najlepszy komfort.
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Precyzja wykonania
Firma A-dec skrupulatnie wprowadza przejrzyste normy jakościowe i produkcyjne 
od początku do końca. Widać je już w projekcie. Potem przekłada się to na 
bezawaryjną i wydajną pracę stomatologa. I możesz na nich polegać przez cały 
czas trwania swojej praktyki.

Elastyczna integracja
Produkty firmy A-dec zaprojektowano tak, aby były trwałe, ale technologia 
ciągle zmienia się. Przyszłościowy elastyczny projekt musi zawierać możliwość 
bezproblemowego zainstalowania w konsolecie najnowszej technologii. 

Dogodny dostęp
Chodzi przede wszystkim o to, aby mieć dobry dostęp do pola zabiegowego 
i wygodny dostęp do wszystkich podzespołów unitu. Ultracienkie oparcie i zagłówek 
oraz profilowana podstawa fotela umożliwiają bliższe podejście do pacjenta i pracę 
w komfortowej, naturalnej pozycji

Rzeczywisty komfort
Czy komfort to odczucie czy pojęcie naukowe? To obie te rzeczy. W projektowaniu 
siedziska fotela A-dec 500 zastosowano skanowanie nacisku ciała pacjenta tak, 
aby zapewnić prawidłowe jego podparcie i komfort. Pacjenci mogą po prostu 
położyc się na fotelu i zrelaksować się.

Niezawodne elementy
Jeżeli Twój sprzęt nie działa, nie jest to Twój gabinet. Dzięki reputacji najlepszej 
jakości i historii najmniejszej liczby wezwań serwisu, fotel A-dec 500 jest 
inwestycją, która opłaca się w długim terminie. 
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Precyzyjnie zaprojektowany.
Precyzyjnie wykonany.
Przemyślany projekt gwarantuje długotrwałe użtykowanie. Bardzo ważne jest uwzględnienie 
wielu aspektów w trakcie projektowania. Nowoczesny design i rozwiązania niestandardowe nie 
mogą przesłaniać funkcjonalności i trwałości.
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Estetyka i styl.
Przy projektowaniu siedziska zachowano 
krzywiznę lędźwiową tak, że pacjent jest 
równomiernie podparty. Jednocześnie 
siedzisko jest na tyle cienkie, że stomatolog 
ma bardzo dobry dostęp do pola 
zabiegowego.

Sztuka inżynierska. 
A-dec 500 zbudowano z myślą 
o produktywności i precyzji. Solidne 
wykonanie i inteligentne rozwiązania 
inżynierskie sprawiają, że A-dec 500 
jest Nr 1 wśród dentystów co roku, 
od premiery w 2004.

Funkcje, na których można 
polegać.
W firmie A-dec, projektujemy 
i wytwarzamy własne części, dzięki 
czemu możemy kontrolować ich jakość. 
Nasz siłownik hydrauliczny fotela ma 
10-letnią gwarancję i jest wykonany 
z założeniem 20-letniej pracy.
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Wygodne pozycjonowanie.
Bezproblemowa integracja.
Prawdziwa integracja pozwala umieścić wszystko w zasięgu ręki. Konsoleta A-dec 500 
płynnie integruje wszystko, czego potrzebujesz do wydajnej pracy, zapewniając komfort dla 
Ciebie i Twojego zespołu. Zastosowana technologia jest przyjazna tak, aby w przyszłości można 
było konsoletę doposażać w nowe rozwiązania. W przypadku rodzaju konsolety, to Twój wybór: 
tylna, boczna lub Radius®.
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Łatwo integruj urządzenia 
pomocnicze.
Bezproblemowo możesz podłączyć 
w konsolecie urządzenia kliniczne takie 
jak: kamera wewnątrzustna, skaler, 
lampa polimeryzacyjna czy mikrosilnik 
elektryczny.

Łatwy dostęp do pola 
zabiegowego. 
Panel Deluxe zapewnia sterowanie lampą, 
funkcjami końcówek, fotelem, funkcjami 
spłukiwania spluwaczki i napełniania 
kubka w intuicyjny sposób, jednym 
przyciskiem. Dzięki funkcji A-dec Relay 
dostępnej na panelu Deluxe (opcja) 
można zapewnić sterowanie urządzeniami 
pomocniczymi (np. załączanie klimatyzacji 
w gabinecie). 

Pracuj z maksymalną precyzją. 
Dzięki opcji sterowania suwakowym 
(dźwigniowym) sterownikiem nożnym 
pracą końcówek, delikatne, naturalne 
przesunięcie stopy zapewnia precyzyjną 
regulację prędkości końcówki. 
Przełączanie między trybem pracy 
z wodą i bez wody może odbywać się 
w sposób intuicyjny — bez odrywania 
oczu od pola zabiegowego.

Pełna elastyczność. 
Konsoleta Radius z możliwością lewo/
prawostronnego ustawiania konsolety, 
sprawia, że stomatolog ma wszystko 
w zasięgu ręki. Zapewniany jest ruch 
i elastyczność.
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Łatwy dostęp.
Optymalna widoczność.
Uzyskaj lepszy widok pod dowolnym kątem. Bardzo ważnym aspektem 
pozycjonowania pacjenta do zabiegu jest również uwzględnienie 
zachowania jego wygodnej pozycji na fotelu, tak aby mógł wytrzymać 
nawet dlugotrwały zabieg. A-dec 500 zapewnia obie te rzeczy.
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W efekcie wszystkie te 
drobiazgi robią dużą różnicę. 
Ultracienkie oparcie i zagłówek 
pozwalają na pracę w komfortowej 
pozycji — nogi pod oparciem pacjenta, 
łokcie blisko tułowia. 

Łatwa regulacja.
Podwójnie regulowany zagłówek 
z funkcją ruchu tapicerki wraz z głową 
pacjenta zapewnia komfort i właściwe 
podparcie. Uzyskanie optymalnego 
dostępu do jamy ustnej jest tak łatwe, 
jak naciśnięcie dźwigni regulacji 
zagłówka.

Profilowana podstawa.
Wcięcie w płycie podstawy umożliwia 
podjechanie stołkiem bliżej pacjenta. 
Dzięki sześciu punktom styku jest 
bardzo stabilna, nawet jeśli podłoga 
jest niewypoziomowana.
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Intuicyjna ergonomia.
Koncepcja zdrowia na 
długie lata.
Fizyczny komfort, gdy pracujesz (i gdy nie pracujesz). Statystyki pokazują, 
że organizm jest podatny na choroby zawodowe. Pamiętamy, że projektując 
każdy fotel i konsoletę, stosujemy innowacje pomagające pracować wydajnie 
i skutecznie, a zarazem wygodnie. Wiemy, że liczy się dobre samopoczucie 
również po to, aby oddawać się swoim pasjom także poza godzinami pracy.
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Dla każdego członka zespołu.
Regulowany, rozszerzony zakres 
wysokości od 800 mm (31,5 cala) 
umożliwiający obniżenie do 343 mm 
(13,5 cala). Każdy w Twoim zespole, 
niezależnie od wysokości, może 
wygodnie pracować.

Zachowaj zdrową postawę.
Dodaj doskonały stołek A-dec 500 
w celu zapewnienia najlepszego 
komfortu podczas długotrwałej 
pracy siedzącej. Dzięki unikalnemu, 
dynamicznemu siedzisku z 4-ma 
strefami podparcia, stołek dopasowuje 
się do każdego ruchu stomatologa 
podczas pracy.

Bezproblemowe obracanie. 
Funkcja obrotu 60º z hamulcem 
umożliwia jego obrót o 30º w każdą 
stronę, dzięki czemu można dogodnie 
pozycjonować pacjenta do konkretnego 
zabiegu.
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Najnowsza interpretacja 
komfortu.
Tak wspierające i gładkie, że sprawiają wrażenie wykonanych na zamówienie. 
Wiele cech fotela A-dec 500 sprawia, że pacjent czuje się na nim dobrze. Weźmy 
na przykład tapicerkę uwzględniającą równomierne podparcie ciała pacjenta. 
Redukując punkty nacisku, inżynierowie firmy A-dec zwiększyli komfort pacjenta 
w odniesieniu do jego całego ciała. Podczas zmiany pozycji, ruch kołyskowy fotela 
synchronizuje fotel z ruchem pacjenta w celu zapewnienia najlepszego komfortu.
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Oparcie podtrzymujące głowę 
i szyję.
Dwuprzegubowy zagłówek, z funkcją 
ruchu tapicerki, porusza się wraz 
z głową pacjenta tak, aby zapewnić 
wygodne podparcie.

Poczucie luksusu.
Innowacyjny system podnośnika 
hydraulicznego Comfort Ride zapewnia 
delikatne zatrzymywanie i uruchamianie 
podczas ustawiania pacjenta. 
Kołyskowy ruch siedziska i oparcia, 
który synchronizuje ruch z naturalnym 
ruchem pacjenta, zapewnia jego 
komfort po obniżeniu lub podniesieniu 
oparcia fotela.

Łatwe wejście i zejście z fotela. 
Wielopozycyjne podłokietniki można 
opuścić ułatwiając pacjentowi wejście 
i zejście z fotela.

Komfort bez przerw. 
Komfortowe ułożenie się pacjenta na 
fotelu nie jest jego obowiązkiem. Jest 
to Twój obowiązek. Zaprojektowaliśmy 
fotel w ten sposób, aby był wąski wokół 
pola zabiegowego na godzinie 12 i nieco 
szerszy u dołu w celu podtrzymywania 
rąk/ ramion pacjenta od momentu, gdy 
usiądzie. 
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A-dec

Głosujący na A-dec
Najlepsza jakość

67%

Inne  
fotele 

dentystyczne

Rozsądna inwestycja.
Gdy tracisz czas z powodu awarii, tracisz dochód. Firma A-dec wiele razy 
udowodniła niezawodność dzięki najmniejszej liczbie wezwań serwisu 
i przestojów. Jest to niezawodność, która opłaca się w długoterminowo. 

Najlepsza jakość
67% stomatologów ankietowanych 
w niezależnej ankiecie z 2015 r. głosowało 
na firmę A-dec jako najlepszą pod 
względem jakości.

Dodatkowa pewność 
Elementy podnośnika hydraulicznego 
wykonują ciężką pracę więc dajemy na nie 
10-letnią gwarancję.

Zatwierdzone przez techników 
serwisu
95% ankietowanych techników serwisu 
wszystkich dostawców najbardziej 
polecałoby stomatologom firmę A-dec.

Uproszczona konserwacja 
A-dec projektuje mając na myśli prostotę. 
Ponieważ inteligentny projekt zawierający 
mniejszą liczbę ruchomych części czyni 
produkty bardziej intuicyjnymi, obniżając 
jednocześnie ryzyko awarii. Można liczyć 
na prostszą konserwację i minimalizację 
wezwań serwisowych.

16



5 YEAR
WARRANTY

A-dec

Najbliższy 
konkurent

To się opłaca
Sprzęt firmy A-dec jest zaprojektowany tak, 
aby działał bezawaryjnie, bez przestojów, 
podczas których tracisz dochód — 
dzięki temu masz pewność dobrego 
zainwestowania każdej złotówki.

Niezawodność A-dec 
Wszystkie fotele i sprzęt firmy A-dec 
mają 5-letnią gwarancję zapewniającą 
użytkownikowi spokój w trakcie eksploatacji. 
Jesteśmy partnerami przez cały czas trwania 
Twojej praktyki.

Niezależne ankiety przeprowadzono we wrześniu 2015 r. 
z udziałem 201 dentystów w Stanach Zjednoczonych. 

Najlepsza opłacalność 
długoterminowa
58% dentystów ankietowanych w niezależnej 
ankiecie z 2015 r. głosowało na firmę A-dec 
pod względem najlepszej opłacalności 
długoterminowej (kolejny najbliższy 
konkurent otrzymał 14% głosów).
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Gdy pacjenci wchodzą do gabinetu, widzą tylko fotel klasy premium, 
konsoleta z końcówkami jest poza ich polem widzenia. Wszystko wygląda 
na logicznie uporządkowane i jednocześnie dostępne. 

Gdy pacjenci wchodzą do gabinetu i widzą jedynie fotel - nie odczuwają 
dyskomfortu. Konsoleta tylna może być ustawiana dla lewo- i praworęcznych 
stomatologów. Jej dodatkową zaletą jest pozostawanie końcówek poza 
polem widzenia pacjenta.

Podejście minimalistyczne.
Konsoleta boczna

Nie widzę tego, nie myślę o tym.
Konsoleta tylna

Pracuj w taki sposób, jak chcesz.
Opcje konsolety pozwalają wszystko umieścić w zasięgu ręki.
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Doskonała równowaga. Mniejsze zmęczenie oczu. Ustawienie lewo- i praworęczne. 
Komfort pracy zapewnia odciążenie wagi końcówki i brak wstecznego naciągu.

Dzięki opcji ustawień lewo- i prawostronnych oraz możliwości integracji wielu 
końcówek i sprzętu dodatkowego, system Traditional zapewnia ergonomię 
i prostotę.

Wszędzie wokół 
ergonomiczny komfort.
Konsola typu Continental

Zintegrowane i opływowe.
Konsola typu Traditional
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Elastyczne opcje.
Dostosuj do swojego środowiska.

Wielość konfiguracji.
Po wybraniu konsolety, czas na wybór panelu sterowania 
i zestawu końcówek. Pokazujemy niektóre popularne opcje, 
ale dostępne są setki rozwiązań.
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1 2 3

4 5 6 76

Tapicerka
Szwowa (góra) lub bezszwowa 
(dół)

Panel sterowania
Deluxe (góra) lub Standard (dół)

Spluwaczki
Opcja

Ramiona do monitorów
Ramię typu Radius (pokazane) 
lub ramię mocowane do drążka 
lampy, ściany, szafki, sufitu lub 
szyny

Lampy stomatologiczne
LED (góra) lub halogenowa (dół)

Sterowniki nożne pracą końcówek
Dźwignia sterownika pracą końcówek (u góry) 
lub funkcja pracy z wodą/bez wody z funkcją 
przedmuchu na końcówkach

Konsoleta asysty
W pozycji na godzinie 12 (u góry) 
lub mocowane na fotelu (u dołu)
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Szwowa
Cienka, miękka, ręcznie szyta, 
tapicerka z podwójnym ściegiem 
zapewnia gabinetowi komfortowy 
wygląd. 

Dwa style.
Opracowane dla komfortu. 
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Bezszwowa
Gładka, bezszwowa tapicerka 
doskonale pasuje do nowoczesnego 
gabinetu. 
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sapphire driftwood

sky blue hazelnut

lemongrass tawny

indigo amethyst

blackpaprika

Kolory bezszwoweKolor i styl.
Wyróżnij Swój Gabinet.
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timberwolf sea mist parrot papyrus  sable  cave 

cyan diplomat blue sky riviera pacific baltic 

plum lilac silver pearl granite charcoal ebony 

lemon pecan vintagecurryarctic chamois

sorbetfuchsiasassy apricot campfire  poppy

Zamów próbki na stronie a-dec.com/InspireMe

Rzeczywiste kolory mogą się różnić. Z próbkami kolorów i najnowszymi informacjami na temat produktów można zapoznać się u 
autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec.

Kolory szwowe
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Fotel dentystyczny A‑dec 511 
Zakres wysokości podstawy Punkt dolny: 343 mm (13,5 cala), 368 mm (14,5 cala) z podwójnym mocowaniem A-dec 300

Punkt górny: 800 mm (31,5 cala)

Oparcie Ultracienki, elastyczny zagłówek o grubości 25 mm (1 cal)* (*na podstawie tapicerki 
bezszwowej)

Zagłówek Dwuprzegubowy, z funkcją ruchu tapicerki wraz z głową pacjenta, blokowany dźwignią

Podłokietniki 3-pozycyjne podłokietniki

Obrót fotela 60° (30° od środka do każdego boku)

Zasilacz 300 W

Sterowanie fotelem Panel sterowania na konsolecie lub sterownik nożny

System podnośnika Napęd hydrauliczny z miękkim startem/zatrzymaniem

Rodzaj mocowania ramienia Typu Radius lewo/prawostronnie
Przystosowany do lewo- lub prawostronnego mocowania bloku spluwaczki/lampy

Warianty tapicerki Szwowa lub bezszwowa

Obciążenie znamionowe UL UL znamionowe do 181 kg (400 funtów) maksymalnego obciążenia pacjenta** 
(**obciążenie znamionowe opiera się na wymogach UL 4X (725 kg/1600 funtów) testu 
przeciążenia statycznego)

Blok przyłączeniowy
Blok przyłączeniowy 561 Blok przyłączeniowy 461
Standard Opcja Standard Opcja

Spluwaczka 
(z programowalnym 
napełnianiem kubka 
i spłukiwaniem miski)

Ceramiczna miska 
spluwaczki

Ceramiczna miska 
spluwaczki

Obracanie spluwaczki ±90° ±45°

System wodny Brak Butelka 2 l Brak Butelka 2 l 

Miejsce na separator 
amalgamatu

Tak (separator 
amalgamatu lub 
butelka na wodę)

Tak (separator 
amalgamatu lub 
butelka na wodę)

Rodzaj mocowania ramienia Tylny przegub lewo/
prawo

Tylny przegub lewo/
prawo

Mocowanie lampy/monitora Nie Tak Nie Nie

Lampy stomatologiczne
lampa LED 500 ustawiana w 3-ch płaszczyznach lampa halogenowa 500/6300 ustawiana w 3-ch płaszczyznach

Temperatura barwowa 5000 K 5000 K

Pole oświetlania 95 mm x 145 mm przy ogniskowej 700 mm (3,8 cala x 5,7 cala przy ogniskowej 27,6 cala) 85 mm x 160 mm przy ogniskowej 700 mm (3,3 cala x 6,3 cala przy ogniskowej 27,6 cala)

Natężenie oświetlenia 
(wybór trybu)

Niskie: 15 000 luksów
Średnie: 25 000 luksów
Wysokie: 30 000 luksów
Niepolimeryzujące: żółte światło 25 000 luksów

Kompozytowe: 8000 luksów
Średnie: 20 000 luksów
Wysokie: 24 000 luksów

BTU na godzinę 24 325

Pobór mocy 15 W 95 W

Sterowanie oświetleniem Panel sterowania, sterowanie manualne lub automatyczne dzięki funkcji wł./wył. 
aktywowanej z panela

Panel sterowania, sterowanie manualne lub automatyczne dzięki funkcji wł./wył. 
aktywowanej z panela 

Oczekiwana żywotność źródła światła >40 000 godzin ~2000 godzin (żarówka halogenowa)

Ramiona do monitorów
A-dec 581 (blok spluwaczki) A-dec 482 A-dec 381 A-dec 382 Radius

Możliwości pochylania Z zaciskiem ruchomym Z zaciskiem ruchomym Z zaciskiem ruchomym Z blokadą

Maksymalna waga płaskiego monitora 9 kg (20 funtów) 9 kg (20 funtów) 9 kg (20 funtów) 14 kg (31 funtów)

Pochylenie monitora 0–85° ±45° ±45° ±45°

Lokalizacja ramienia Blok opcjonalny A-dec 561 Drążek lampy Drążek lampy Fotel (pojedynczy lub podwójny)

Dane techniczne
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Konsolety lekarskie
500 Radius 
(mocowanie konsolety pod siedziskiem fotela)

500 
(mocowanie boczne do ściany)

500 w pozycji godziny 12 300 Radius 
(mocowanie konsolety pod siedziskiem fotela)

Modele A-dec 532 Traditional 
A-dec 533 Continental

A-dec 542 (mocowanie boczne do ściany) A-dec 541 w pozycji godziny 12 (duo) A-dec 332 Traditional
A-dec 333 Continental
A-dec 336 Traditional

Standard Opcja Standard Opcja Standard Opcja Standard Opcja

Panel sterowania Deluxe Standard Deluxe Standard, brak Deluxe Standard, brak Brak Standard, Deluxe

Sterownik nożny Z wodą/bez wody, 
z przedmuchem na 
końcówki (chip blower)

Dźwignia Z wodą/bez wody, 
z przedmuchem na 
końcówki (chip blower)

Dźwignia Z wodą/bez wody, 
z przedmuchem na 
końcówki (chip blower)

Dźwignia Z wodą/bez wody Z wodą/bez wody, 
z przedmuchem na 
końcówki (chip blower)

Przystosowanie do 
obsługi lewą/prawą 
ręką

Tak Lewo- lub prawostronnie Tak Tak

Liczba pozycji 
w uchwycie na 
końcówki 

Traditional —  
4 + dmuchawka
Continental —  
3 + dmuchawka 

Dmuchawka z ciepłą 
wodą — 4 + dmuchawka 
(zawiera dodatkowe 
ramię końcówki

Traditional —  
4 + dmuchawka

Dmuchawka z ciepłą 
wodą

Traditional —  
4 + dmuchawka

Dmuchawka z ciepłą 
wodą

Traditional —  
dmuchawka 3 +
Continental —  
3 + dmuchawka 

4 + dmuchawka z ciepłą 
wodą 

Rękaw końcówki Silikonowy Silikonowy Silikonowy Winylowy Silikonowy

Zasilacz światła 
do końcówek 
światłowodowych

Quad-volt Quad-volt Quad-volt Brak Quad-volt

System ramion Wyważone ramię 
ruchome z hamulcem 
pneumatycznym

Wyważone ramię 
ruchome z hamulcem 
pneumatycznym

Manualna regulacja 
wysokości

A-dec 332 i 333 — 
Wyważone ramię 
ruchome z hamulcem 
pneumatycznym
A-dec 336 — Manualna 
regulacja wysokości

Opcje mocowania A-dec 511 Preference Collection
A-dec Inspire

Mocowane do ściany Preference Collection
A-dec Inspire, oddzielne

A-dec 311, A-dec 411 A-dec 511

Uchwyty hamulca 2 1 Brak 1 2

System wodny Butelka 2 l Butelka 2 l Butelka 2 l Butelka 2 l

Integracja 457 cm (15 stóp) kabel 
USB 2.0 / do 3 modułów 
sterujących

457 cm (15 stóp) kabel 
USB 2.0 / do 3 modułów 
sterujących

457 cm (15 stóp) kabel 
USB 2.0 / do 3 modułów 
sterujących

457 cm (15 stóp) kabel 
USB 2.0 / do 2 modułów 
sterujących

Instrumenty asysty
Instrumenty asysty 551 System Duo 541 12 O’Clock Instrumenty asysty 545 12 O’Clock

Standard Opcja Standard Opcja Standard Opcja

Dmuchawka 
powietrze/woda

Dmuchawka z szybkim odłączaniem 
(QD)

Dmuchawka QD z ciepłą wodą Dmuchawka QD Dmuchawka QD z ciepłą wodą Dmuchawka QD Dmuchawka QD z ciepłą wodą

Panel sterowania Standardowy panel sterowania Brak Standardowy panel sterowania Brak Standardowy panel sterowania

Końcówki ssące 1 x ślinociąg (SE)
1 x ssak (HVE)

Przewód EasyFlex, dodatkowy 
ssak HVE, dwa uchwyty

1 x ślinociąg (SE)
1 x ssak (HVE)

Przewód EasyFlex, dodatkowy 
ssak HVE, dwa uchwyty

1 x ślinociąg (SE)
1 x ssak (HVE)

Przewód EasyFlex, dodatkowy 
ssak HVE, dwa uchwyty

Przewód ssaka Winylowy EasyFlex Winylowy EasyFlex Winylowy EasyFlex

Ustawianie Regulacja pozioma Regulacja pozioma i pionowa Manualna regulacja pionowa Manualna regulacja pionowa

Lokalizacja ramienia Ramię z tyłu fotela Ramię przy meblu lub podłodze Ramię przy meblu lub podłodze
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5 YEAR
WARRANTY

A-dec, the A-dec logo, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, 
Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC i Radius są znakami towarowymi firmy 
A-dec Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200, 
i reliablecreativesolutions są również znakami towarowymi firmy A-dec Inc. Zabrania się powielania 
i kopiowania znaków towarowych oraz nazw handlowych zawartych w tym dokumencie, a także 
wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego. 

Niektóre symbole stosowane na panelach sterowania są własnością firmy A-dec Inc. Używanie tych 
symboli w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy A-dec Inc. jest 
zabronione.

Kolory i produkty przedstawione w niniejszej broszurze mogą różnić się od rzeczywistych materiałów 
i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z próbkami kolorów i najnowszymi informacjami na temat 
produktów można zapoznać się u autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec.

© 2017 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
85.6090.18/PP/500/12-17/RevG

Siedziba firmy A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel: 1.800.547.1883 w USA/Kanadzie
Tel: +1.503.538.7478 spoza USA/Kanady
Faks: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australii
Tel: 1.800.225.010 z Australii
Tel: +61.(0)2.8332.4000 spoza Australii

A-dec Chiny
Tel: +400.600.5434 z Chin
Tel: +86.571.89026088 spoza Chinami

A-dec Wielkiej Brytanii
Tel: 0800.233285 z Wielkiej Brytanii
Tel: +44.(0).24.7635.0901 spoza Wielkiej Brytanii

A-dec 300 A-dec 400

A-dec 500

Kompaktowy 

Zmysłowy 

Elastyczny

Inteligentny 

Wszechstronny 

Wytrzymały

Premium 

Wyrafinowany 

Niezawodny


