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DRAGONFLYCHAIR CLASSIC SILVER BASE
CENA:

2 180,00 PLN
CZAS WYSYŁKI: 10 DNI
Numer katalogowy: 20052020
Kod EAN: 5904183107363

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
ROZMIAR KRZESŁA STANDARD DUŻY
KOLOR BURGUNDY ESPRESSO JADE CHARCOAL
CLOUD_GREY FOREST GLASS GREY LATTE OLIVE
PORCELAIN_BLUE SKY STEEL TAUPE TOFFEE CURRY
INNY_NA ZAMÓWIENIE CLAY BUCKSKIN BLACK
ONYX

OPIS PRZEDMIOTU

Krzesło ortopedyczne Dragonﬂy to siedzisko o wielu
możliwościach
Aktywne siedzenie w pozycjach tzw. „niskich” przy biurku jest już możliwe. Podniesienie podłogi do wysokości biurka i
siedzenie bez ograniczeń (oparcia czy podłokietników) w różnych rozciągających pozycjach, to idea stworzenia krzesła
ortopedycznego Dragonﬂy.
Wiadomym jest, że długotrwałe siedzenie, stanie czy nawet leżenie nie jest zdrowe. Życie to kreacja przeplatana
odpoczynkiem, toczy się w równowadze. Po odpoczynku nocnym powinniśmy być aktywni, aby wspomóc ciągły ruch i
życie toczące się wewnątrz nas. Niestety bierne siedzenie na tradycyjnym krześle z oparciem rozleniwia nasze mięśnie,
przez co kręgosłup traci swoje podparcie i zaczyna się wykrzywiać, narządy wewnętrzne są niedokrwione, a mięśnie
miednicy przykurczone. Dlatego rozwiązania trzeba szukać w aktywnym siedzeniu w różnych swobodnych i
rozciągających pozycjach, jak pierwotni ludzie siedzieli na ziemi, a my, jako dzieci na podłodze.
I tak, na krześle ortopedycznym Dragonﬂy możesz siedzieć:

po turecku (siad skrzyżny):
- wprowadza w ustawieniu bioder element rotacji, dzięki czemu stabilizuje miednicę;
- rozluźnia i poprawia elastyczność ciała;
- wzmacnia mięśnie pleców i brzucha;
- otwiera biodra, zwiększa ruchomość w obrębie stawów biodrowych (co zapobiega ich dysplazji w przyszłości). Biodra są
złożonym stawem łączącym górę naszego ciała z dołem – kręgosłup z miednicą i miednicę z nogami. Usztywnienia w
biodrach mogą powodować bóle w kręgosłupie, kolanach, stopach, a także szyi i barków, powodując ból głowy. Biodra są
też kluczowym punktem przepływu krwi i limfy przez nasze ciało, rozluźniając je poprawiasz ukrwienie komórek całego
ciała, a także usprawniasz proces usuwania toksyn z organizmu. Z energetycznego punktu widzenia, miednica to
siedlisko naszej mocy – mocy twórczej, radosnej, nieskrępowanej, spontanicznej kreacji, a także punkt tranzytowy
wszystkich najważniejszych meridian. Dlatego powinniśmy dbać, aby przepływ przez nią był niczym nieskrępowany.
- zwiększa dotlenienie organizmu wynikające z wyprostowania kręgosłupa i rozciągnięcia mięśni; reguluje ciśnienie krwi
obniżając je dzięki podniesieniu nóg do wysokości bioder;
- uspokaja umysł (najlepsza pozycja do medytacji).
Ciekawostką jest, że jako rodzice bardzo dbamy o stawy biodrowe swoich pociech trzymając je przez większość czasu w
odwiedzeniu, poprzez np. „szerokie pieluchowanie” czy noszenie na biodrze z nóżkami ustawionymi szeroko. A gdy
dziecko jest już starsze nagle o tym zapominamy i sadzamy je na tradycyjnym krześle, gdzie otwieranie bioder staje się
już bardzo utrudnione. Zdaje się, że gdybyśmy jako dzieci jednak zostali na tej podłodze to było by mniej problemów z
kręgosłupem i stawami biodrowymi czy kolanowymi w wieku starszym.

po japońsku (siad klęczny):
- zachęca do wyprostowanej postawy ciała, w kręgosłupie powstają naturalne dla człowieka siły nacisku (podobne jak
przy staniu), ułatwia swobodne oddychanie, działa rozluźniająco na stopy;
- siedzisko mniejsze można przestawić o 90°, tak aby siedząc po japońsku trzymać kolana w prawidłowym zgięciu.

całe stopy na podstawie dolnej (siad w przysiadzie, kucanie)
- angażuje całą kończynę dolną, zwiększa mobilność bioder, uelastycznia kostki, rozciąga pośladki, przynosi ulgę plecom,
poprawia postawę, pomaga rozluźnić nadmiernie napięte dno miednicy, ma dobroczynny wpływ na perystaltykę jelit i
pomaga normalizować ciśnienie w jamie brzusznej. Ponadto uspokaja, gruntuje i poprawia koncentrację. Szeroki zakres
ruchu w tym siadzie stymuluje stawy do wydzielania mazi. Ruch w obrębie stawów powinien często przekraczać 90
stopni, aby nie dochodziło do ich degeneracji.
lub inaczej, tak jak lubisz siedzieć na podłodze.

Krzesło Dragonﬂy Classic wyróżnia siedzisko górne montowane za pomocą proﬁlu, trzpienia i śrub zabezpieczających.
Pamiętaj, że siedzisko górne możesz montować w dwóch pozycjach (jak opisano w intrukcji użytkowania). Ustawienie
siedziska "w poprzek" może być docenione przez osoby, które bardzo lubią siedzieć "po japońsku".
Oba siedziska (górne i dolne) są regulowane. W wersji Classic, w której górne siedzisko montowane jest na proﬁlu,
należy zejść z krzesła aby podnieść lub opuścić górne siedzisko. Dolne siedzisko można regulować za pomocą rączki, bez
schodzenia z krzesła.

Dla kogo przeznaczone jest krzesło ortopedyczne Dragonﬂy?
Idealna sytuacja to utrzymanie solidnej i giętkiej postawy ciała od najmłodszych lat, dlatego nasze krzesło ortopedyczne
polecane jest również dla dzieci, które opanowały umiejętność siedzenia bez oparcia, na obrotowym krześle. Przejście z
normalnego krzesła na krzesło ortopedyczne Dragonﬂy może trochę potrwać u dorosłych, ponieważ ciało traci swoją
elastyczność i siłę proporcjonalnie do długości siedzenia na tradycyjnym krześle. Oczywiście rezultaty są tego warte,
gdyż częsta zmiana pozycji oraz aktywne siedzenie w pozycjach „niskich” powinna pomóc nam w zachowaniu zdrowego
kręgosłupa.
*Osoby z dysfunkcją w obrębie kręgosłupa czy dolnej części ciała (miednica, biodra, kończyny dolne), powinny upewnić
się, że mogą siedzieć w pozycjach tzw. „niskich” (wskazana jest konsultacja z ﬁzjoterapeutą/ortopedą).

Konstrukcja krzesła ortopedycznego Dragonﬂy
Krzesło ortopedyczne Dragonﬂy produkowane jest w Polsce przez naszą ﬁrmę we współpracy
z lokalnymi ﬁrmami i rzemieślnikami. Solidne wykonanie gwarantuje korzystanie przez długie lata.
1. Siedziska obite są tkaniną Barbaa (typu ﬂock) izraelskiej ﬁrmy FlockTex Industries Ltd., która słynie z najlepszych
jakościowo produktów. Tkanina ta charakteryzuje się dużą mięsistością, lekko mechatą i bardzo przyjemną w dotyku
strukturą przypominającą futerko. Jest wyjątkowo odporna na zabrudzenia i wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką
(najlepiej mokrą chusteczką dla dzieci) aby znów była czysta. Tkanina jest wyjątkowo odporna na ścieranie, pot i światło,
a do jej produkcji nie używa się szkodliwych związków PFAS. Ta kombinacja zapewnia bezpieczną powierzchnię
odpowiednią do aktualnych rygorystycznych wymagań higienicznych.
skład tkaniny: 54% Acrylic, 25% Poliamide, 14% Poliester, 7% Cotton
gramatura: 660g/mb
odporność na ścieranie > 100 000 cykli Martindale
tkanina posiada atest trudnopalności oraz certyﬁkat Oeko-Tex®
Klasa 1 produktu Oeko-Tex®: „Artykuły dla niemowląt i małych dzieci”
Klasa 4 produktu Oeko-Tex®: „Artykuły do tekstyliów domowych”

Czyszczenie obicia
Większość zabrudzeń zachowuje się tak, że pozostaje na powierzchni w formie kropelek, które można łatwo wyczyścić,
strzepując szmatką zwilżoną wodą lub przy większych zabrudzeniach stosując nieinwazyjne środki czyszczące na bazie
wody. W sytuacji, gdy stosujemy środki czyszczące, należy zwilżoną nimi szmatkę przyłożyć do zabrudzonego miejsca,
poczekać 2-3 minuty, po czym delikatnie potrzeć kolistymi ruchami do momentu, kiedy plama zniknie. Następnie należy
zostawić plamę do samodzielnego wyschnięcia. Nie wolno stosować suszarki w celu przyspieszenia wyschnięcia. Kiedy
mokre miejsce wyschnie, miękką szczoteczką delikatnie podnosimy włos na tkaninie.
Tkanina nie posiada szkodliwych substancji chemicznych, jest bezpieczna dla naszego zdrowia i otaczającego
środowiska.
2. Mocną podstawę siedzisk zapewnia sklejka drewniana o grubości aż 18 mm. Wycinanie sklejki przy użyciu
technologii CNC gwarantuje otrzymanie idealnego, powtarzalnego kształtu.
3. Mocowanie siedziska mniejszego wykonane jest ze stali nierdzewnej INOX wyciętej laserowo, sfrezowanej po
bokach i zabezpieczonej plastikowymi zaślepkami tak, aby wszystkie krawędzie były dla Ciebie bezpieczne. Stal
nierdzewna INOX jak sama nazwa mówi nie rdzewieje, wygląda estetycznie i podlega recyklingowi, dzięki czemu jest
przyjazna dla środowiska. Nie używamy szkodliwych farb/lakierów.
4. Pianka poliuretanowa (gruba na 5 cm i o odpowiedniej twardości) do siedzisk uzyskiwana jest z materiałów
recyklingowych (drobno zmielonych fragmentów pianki klasycznej, jako pozostałości po produkcji mebli), dzięki czemu
jest przyjazna dla środowiska. Charakteryzuje się mniejszymi ubytkami sztywności podczas użytkowania w porównaniu
do innych pianek; brakiem związków metali ciężkich w procesie produkcji oraz przepuszczalnością powietrza dzięki
otwartym komórkom pianki.
5. Podstawa krzesła to mocna aluminiowa podstawa odlewana ciśnieniowo; koreański siłownik Samhongsa klasy 2 (wg
DIN 4550) oraz kółka z miękką oponką do powierzchni twardych.

Parametry techniczne krzesła
Wysokość siedziska większego regulowana jest siłownikiem gazowym (zakres regulacji wysokości mierzona od
podłogi do jej górnej powierzchni: 35-41cm)
Wysokość siedziska mniejszego regulowana jest ręcznie (zakres regulacji wysokości mierzona względem
siedziska większego: 6-16.5cm)
Potrójne zabezpieczenie przed opadnięciem siedziska mniejszego, poprzez zastosowanie blokad mechanicznych
Waga: ~13,5kg
Maksymalne obciążenie krzesła to 105kg
GWARANCJA - 2 lata od daty zakupu.

Słuchaj swojego ciała, a ono podpowie Ci, co jest dla niego najlepsze.
***DARMOWA DOSTAWA na terenie POLSKI***
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