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Mamy przyjemność przedstawić Państwu jeden z najbardziej wy-
godnych, funkcjonalnych i zdrowych stołków dentystycznych.  
Projektantem stołków firmy SUPPORT DESIGN o nazwie SUPPORT  
(ang. podparcie) jest profesor Bruno Mathsson z Uniwersytetu  
Chalmers w Göteborgu w Szwecji. Stołki SUPPORT zostały specjalnie 
zaprojektowane dla stomatologów. 
Mając na uwadze dużą liczbę chorób zawodowych dentystów oraz czę-
sto nienaturalną pozycję pracy, wygodny i ergonomiczny stołek staje się 
bezcenny. Krzesło SUPPORT eliminuje kłopoty z kręgosłupem. Dźwignia, 
znajdującą się w łatwo dostępnym miejscu, pozwala nie tylko unieść  
i opuścić siedzisko stołka, ale również wyregulować kąt oparcia i głę-
bokość pozycji lekarza. Oparcie może być ustawione w funkcji podą
żania za ruchem pleców operatora (pochylanie w kierunku pacjen-
ta i pros towanie) wraz z płynną zmianą kąta położenia siedziska.  
Dzięki „kubełkowemu” kształtowi siedziska lekarz siedzi pewnie i nie 
zsuwa się nawet przy pochyleniu. Oparcie posiada również regula-
cję wysokości. Powyższe cechy pozwoliły na maksymalnie indywidu-
alne określenie pozycji pracy przy fotelu w sposób szybki i wygodny.  
Dwa rozmiary średnicy podstawy stołka umożliwiają pracę zarówno  
na godzinie 9., jak i 12. Moment zmęczenia na stołku SUPPORT  
pojawia się znacznie później niż podczas pracy na tradycyjnym krzesełku. 
Dostępne są również akcesoria do stołków, takie jak: nierdzewne okrą-
głe oparcie pod stopy, nożny regulator wysokości siedziska i różne ro-
dzaje podłokietników. Na szczególną uwagę zasługuje podłokietnik 
RELAX, który podtrzymując ramię lekarza pozwala na swobodny ruch  
w poziomie, redukując jego ciężar do minimum.

Support 
Tapicerka winylowa

Support 
Tapicerka winylowa Stern Weber

Stołki SUPPORT oferowane są z tapicerką skórzaną bądź winylową w 34 kolorach. Stołki SUPPORT zdobyły ogromne uznanie na całym Świecie, 
a w szczególności w Stanach Zjednoczonych, Skandynawii i Niemczech.

Support 
Tapicerka skórzana

Możliwość wyboru  
wysokości teleskopu

Podłokietnik RELAX 
minimalizuje zmęczenie  
operatora

Aktywne oparcie i siedzisko gwarantują  
optymalne podparcie lędźwiowe  
w każdej pozycji pracy

KRZESŁO DENTYSTYCZNE SUPPORT 

15 //  K R Z ES E Ł K A D E N T YST YC Z N E



191

Dla cze go „Sup port”?

Ak tyw ne opar cie stołka gwa ran tu je  
opty mal ne pod par cie lędź wio we  

w każdej po zy cji pra cy.

Zmia na kąta na chy le nia sie dzi ska  
eli mi nu je ucisk kra wędzią sie dzi ska  

na na czy nia krwio no śne nóg.

Średnica (62 cm) pod sta wy stoł ka  
po zwa la  na pra cę z bo ku lub  

z ty łu pa cjen ta.

Trzy wy so ko ści te le sko pu  
po zwa la ją na do sto so wa nie stoł ka  

do wzro stu użyt kow ni ka.

Pod ło kiet ni ki dostępne w kilku  
wariantach, pod trzy mu jąc ra mię  
ope ra to ra, re du ku ją je go ciężar  

do mi ni mum.

Wszyst kie funk cje stołka  
wy wo łu je się tyl ko  

jed ną dźwi gnią.

Two je zdro wie 
jest naj ważniej sze!

krzesła dentystyczne cena (PLN)

SUPPORT (tapicerka winylowa kolor ciemnoszary) PROMOCJA 2900
SUPPORT (tapicerka winylowa) 4200

SUPPORT (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber) 4500

NAJLEPSZY PRZYJACIEL TWOICH PLECÓW



192

SIODŁA DENTYSTYCZNE

Od lat użytkownicy na całym świecie cieszą się z licznych korzyści płynących z ergonomicznego  
siedzenia na stołkach typu siodło. Siodła firmy Support Design ułatwiają utrzymanie prawidłowej 
postawy i są stworzone dla profesjonalistów, którzy chcą zmniejszyć zmęczenie i potencjalne niedo-
godności towarzyszące długim zabiegom.

Classic
Model ten sprzyja utrzymaniu zdrowej postawy, tworząc pomiędzy  
kręgosłupem a biodrami kąt rozwarty, pomagając w ten sposób  
zachować naturalną krzywiznę kręgosłupa.

Advanced
Siodło wyposażone jest z przodu w wycięcie w kształcie litery V,  
minimalizujące nieprzyjemny ucisk. Wersja ta została opracowana  
w celu wspierania męskiej anatomii.

Lite
Opracowany na bazie Classic model Lite dysponuje mniejszą średni-
cą siedziska, pozwalając utrzymać wygodną pozycję pracy drobniej-
szym użytkow nikom. Odpowiedni szczególnie dla użytkowników  
niższego wzrostu.

Lite Advanced
Siodło wyposażone jest z przodu w wycięcie w kształcie litery V,  
minimalizujące nieprzyjemny ucisk. Lite Adavnced dysponuje  
mniejszą średnicą siedziska, pozwalając utrzymać wygodną pozycję 
pracy drobniejszym użytkownikom.

Lite Hybrid
Opracowany na bazie Lite model ten posiada specjalną sprężynę, 
umieszczoną pod siedziskiem, która umożliwia jego ruch we wszyst-
kich kierunkach. Podąża ono za ciałem użytkownika wzmacniając mię-
śnie odcinka lędźwiowego. Wysokość siedziska regulowana podnośni-
kiem nożnym.

Lite Hybrid Advanced
Model ten posiada technologię identyczną z Lite Hybrid. Siedzisko 
zamontowane na sprężynie podąża za ciałem użytkownika wzmacnia-
jąc mięśnie odcinka lędźwiowego. Wyposażone jest z przodu w wycięcie 
w kształcie litery V, minimalizujące nieprzyjemny ucisk.

Classic Advanced

Lite Lite Advanced

Lite Hybrid Lite Hybrid Advanced

siodła dentystyczne cena (PLN)

CLASSIC (tapicerka winylowa) 3200
CLASSIC (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber) 3500

ADVANCED (tapicerka winylowa) 3500
ADVANCED (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber) 3800

LITE (tapicerka winylowa) 3200
LITE (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber) 3500

LITE ADVANCED (tapicerka winylowa) 3500
LITE ADVANCED (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber) 3800

LITE HYBRID (tapicerka winylowa) 4200
LITE HYBRID  (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber) 4500

LITE HYBRID ADVANCED (tapicerka winylowa) 4200
LITE HYBRID ADVANCED (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber) 4500
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Prisma Taburett Akka

TABORETY I KRZESŁA DENTYSTYCZNE

taborety i krzesła dentystyczne cena (PLN)

PRISMA (tapicerka winylowa) 2300
PRISMA (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber) 2600

TABURETT (tapicerka winylowa) 2800
TABURETT (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber) 3100

AKKA (tapicerka winylowa) 3200
AKKA (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber) 3500

Jest to najbardziej kompaktowy tabo-
ret z oferty firmy Support Design. Jego 
niewielki rozmiar umożliwia bezkolizyj-
ne przemieszczanie go w miejscu pracy. 
Regulowanie wysokości odbywa się przy 
użyciu dźwigni umieszczonej pod pła-
skim siedziskiem.

Model ten jest połączeniem kompakto-
wego designu z wysoce komfortowym 
siedziskiem pozwalającym na osiągnięcie 
zdrowej, naturalnej pozycji kręgosłupa 
w czasie pracy. Krzesełko może być do-
pasowane do indywidualnych potrzeb  
użytkownika poprzez regulację kąta na-
chylenia oraz wysokości siedziska.

Krzesło to jest połączeniem tradycyjnego 
wyglądu z nowoczesnym i ergonomicz-
nym designem. Regulacja wysokości,  
a także kątów oparcia oraz siedziska po-
zwala na ustawienie optymalnej pozycji.  
Wygodne oparcie w połączeniu z nie-
znacznie wyprofilowanym siedziskiem 
zapewnia komfortową pracę.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

akcesoria do krzeseł, siodeł i taboretów dentystycznych cena (PLN)

podłokietnik RELAX z regulowaną wysokością i zakresem ruchu w poziomie 1100
dwa podłokietniki FIXED 1000
tapicerowany podłokietnik SWING 1300/1600
tapicerowany podłokietnik SWING MINI 1400/1700
podparcie lędźwiowe CORE+ 1200/1500
podparcie lędźwiowe MINI 1100/1400
metalowy pierścień pod nogi 700
podnośnik nożny 900

RELAX FIXED SWING SWING 
MINI

CORE+

MINI
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Czy wiesz, że…
•  Czło wiek od bie ra ocza mi 80% wszyst kich bodźców.  

Oświe tle nie od dzia łu je na Cie bie bar dziej, niż to so bie  
wy obra żasz. W przy pad ku sto ma to lo gów nie mo że być  
kom pro mi su w ich naj ważniej szym na rzędziu pra cy  wzro ku.

•  W przy pad ku Two jej pro fe sji wy stępu je spe cy ficz ny pro blem 
 wzrok mu si nie ustan nie przy sto so wy wać się do sil ne go  
oświe tle nia lam py ope ra cyj nej oraz słab sze go  
lamp ze wnętrz nych.

 
•   Za le ca się aby te różni ce na tęże nia świa tła nie by ły  

więk sze niż 5:1.
•  W pół noc nych częściach na sze go glo bu wy daj ność pra cy  

w mie siącach zi mo wych spa da o 12% z po wo du mniej szej  
ilo ści świa tła.

Dla te go oświe tle nie miej sca pra cy jest bar dzo ważnym 
ele men tem wpły wa ją cym na efek tyw ność  
oraz do bre sa mo po czu cie.

SYSTEMY OŚWIETLENIOWE D -TEC

D-TEC
BEZKOMPROMISOWE  
SYSTEMY OŚWIETLENIOWE
DLA STOMATOLOGÓW

Charakterystyka techniczna

• wysokie natężenie oświetlenia

• optymalna barwa światła – światło              
   dzienne 4000-6500 K RA85-93

• filtr IR redukujący emisję ciepła

• brak efektu stroboskopowego

• światło wysokiej częstotliwości  
   bez efektu migotania

• brak pól magnetycznych

•  płynna regulacja natężenia światła  
(standard w czterech modelach,  
w pozostałych jako opcja)

•  możliwość oświetlania światłem 
odbitym

•  konstrukcja zapewniająca prostą  
obsługę oraz łatwą wymianę żarówek

• klasa bezpieczeństwa IP20

• zawiesia linkowe

• mała waga

• akrylowa obudowa

Struktura nośna wykonana jest z lekkich,  
wysokiej jakości profili aluminiowych.  
W wyposażeniu znajdują się nie oślepiające,  
bezcieniowe żarówki oraz dyfuzor nakierowujący strumień światła na miejsce pracy. 
Akrylowa, górna osłona jest wyposażeniem standardowym.  
Wersja z oświetleniem niebezpośrednim jest dostępna na żądanie.
Prosta instalacja
Cztery zawiesia linkowe z automatycznymi blokadami można ustawić w dowolnym 
punkcie obwodu obudowy.
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LAMPY D-TEC – DOSTĘPNE WERSJE I CENY

Produkt Moc światła Jasność Wymiary Waga Cena Zdjęcie produktu

CLAIR LED 
104  216 W

3000 lux/1,2 m 1530 x 670 x 59 mm 16,3 kg 9000 PLN

Wykorzystuje oświetlenie LED z płynną zmianą natężenia światła, 
możliwością dynamicznej regulacji barwy światła (ciepłe/zimne – opcja + 1500 PLN) 

oraz oświetleniem sufitowym (opcja + 700 PLN).

Produkt Moc światła Jasność Wymiary Waga Cena Zdjęcie produktu

BRITE 
DUO

LED 170 W 3850 lux/1,2 m 1200 x 650 x 45 mm 2 x 5 kg 8000 PLN

Wykorzystuje oświetlenie LED z płynną zmianą natężenia światła. 

Produkt Moc światła Jasność Wymiary Waga Cena Zdjęcie produktu

BRITE 
TRITON

LED 128 W 3450 lux/1,2 m 1200 x 390 x 45 mm 7 kg 4900 PLN

Nowy model TRITON wykorzystuje oświetlenie LED zarówno w zakresie barwy światła 
chłodnej (białej), jak i ciepłej (żółtej). Do urządzenia dołączony jest bezprzewodowy 

sterownik umożliwiający płynną regulację natężenia obu barw. 

Produkt Moc światła Jasność Wymiary Waga Cena Zdjęcie produktu

BRITE 
TETRON

LED 212 W 4550 lux/1,2 m 1200 x 550 x 45 mm 11 kg 7700 PLN

Wykorzystuje oświetlenie LED z płynną zmianą natężenia światła. 

NOWOŚĆ



   Sklep internetowy Stern Weber Polska powstał z myślą o wygodzie naszych Klientów. 

   Zapewniamy pełną dostępność części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz 
elementów serwisowych w atrakcyjnych cenach. 

   Każdy zarejestrowany użytkownik otrzymuje stały rabat na zakupy w naszym  
sklepie internetowym.

sklep.sternweber.pl

JESTEŚMY DO PAŃSTWA USŁUG
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www.facebook.com/sternweberpolska

www.instagram.com/sternweberpolska

Zapraszamy do realizacji zamówień w naszym sklepie internetowym!


