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Wielofunkcyjność 
w najlepszym wydaniu. 

Do dowolnego celu

Zabiegi
na twarz

Pielę-
gnacja 

włosów
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gnacja 
stóp
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Gharieni 601 łączy w sobie najlepsze cechy 

leżanki i fotela zabiegowego:

• Zastosowanie dwóch kolumn regulujących materac
przeznaczony do unoszenia nawet ekstremalnych obciążeń

• W pełni regulowana elektrycznie
• Tapicerka dostępna w 3 szerokościach: 75 cm (mała),

80 cm (mała-średnia) oraz 85 cm (średnia)
• Tapicerka w 2 grubościach: standard oraz Soft
• Zagłówek dostępny w 3 wersjach:

- Wielofunkcyjny zagłówek Dual

- Zagłówek w kształcie litery U

- Standardowy zagłówek z otworem na twarz

• Składany zagłówek zapewnia swobodny dostęp do głowy i szyi
(np. do mycia włosów)

• Podgrzewana powierzchnia materaca sprawia, że klienci czują się 
komfortowo

• Obrotowe, zdejmowane podłokietniki boczne ułatwiają dostęp

• Odchylane podparcia ramion dla zwiększenia efektywności masażu

• Może być obsługiwany przez pilot ręczny lub sterownik nożny

• 4 zaprogramowane i 2 pozycje do swobodnego zapamiętania

• 30-minutowa automatyczna blokada bezpieczeństwa pracy

• Mocowanie na lampy lupy powiększające

• Mocowanie na miski do manicure pod bocznymi podłokietnikami

• Dostępny w wielu różnych wykończeniach oraz w pełni konfigurowalny 
do wystroju każdego wnętrza

Rozwiązanie 
Hybrydowe 

Elastyczne 
i w pełni 
konfigurowalne 
funkcje
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• Wysokość: 58 cm - 88 cm
• Długość: max. 194 cm
• Szerokość bez podłokietników: 75/80/85 cm
• Udźwig: 240 kg
• Nośność powierzchni łóżka: 300 kg
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Regulowany 
podnóżek 
(91°)

Regulowana 
wysokość 
(+30 cm)

Regulowane 
oparcie (70°)

Odchylane
siedzisko
(pozycja 
Trendelenburga)
 (+/-25°)

Odchylany 
zagłówek
(-120°/+10°)

601

Obrotowe 
podłokietniki 
(180°)

Wyciągany zagłówek 
(+15 cm)

Regulowane 
podłokietniki  (19 cm)

Gharieni
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Mobilne Footspa

Podnóżek fotela 601 można przechylić w dół o 91°. 
Dzięki temu można go doskonale stosować do 
zabiegów pedicure, w połączeniu z opcjonalnym 
mobilnym FootSpa.

Obrotowe podłokietniki

Obrotowe podparcie ramion zapewnia niezbędną 
przestrzeń do zabiegów na twarz lub do pracy na 
głowie, szyi lub dekolcie.

Uchwyty do lamp lup (powiększających)

Zaskakującą i przydatną funkcją to wysuwany uchwyt 
do lampy powiększającej wykonany ze stali 
nierdzewnej. Zaprojektowany, aby pasował do lampy 
powiększającej Circle LED, po prostu znika pod łóżkiem, 
gdy nie jest używany.

Wielofunkcyjny zagłówek

Ten nowatorsko zaprojektowany zagłówek oferuje 
pełną elastyczność dla każdego wymagania. 
W zależności o preferencji możemy użyć zagłówka 
z okrągłym otworem na twarz  lub w kształcie litery U

125°
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