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Sedací nábytek vyrábíme
více než 150 let. Víme, jak se
postarat o jeho prvotřídní kvalitu,
funkčnost i moderní design.
Řada TON Santiago vyvinutá pro
pohybově omezené osoby v sobě
všechny tyto prvky propojuje.
Pevná buková konstrukce,
s možností očalounění
samozhášenlivými pratelnými
potahy, jednoduché ovládání,
detaily zpříjemňující sezení
i vstávání. Obsahuje zkrátka vše,
co její uživatelé při každodenním
používání ocení.
Stejně jako všechny produkty
TON prochází i série Santiago
zátěžovými a mechanickými
testy. Díky tomu si můžeme být
jistí, že vám bude bez jakéhokoliv
problému sloužit nejen během
garantované pětileté záruky, ale
mnohem déle.

Polohovací křeslo
s elektrickým pohonem
Electric powered
Adjustable Armchair
verstellbarer Sessel mit
die Elektrosteuerung
jídelní křeslo
dining armchair
Armlehnstuhl
odpočinkovÁ křeslA
relax armchairs
RELAX Sessel
single / double / triple
Single-high

ntiago

Komfort pro ty,
na kterých vám záleží

EN

Comfort for those
who you love
We have been manufacturing
seating furniture for over 150
years. We know how to ensure
premium quality, functionality
and modern design. The TON
Santiago range, developed
for persons suffering from
locomotor disability, includes all
these features. The steady beech
construction, upholstery made
from self-extinguishing washable
materials, simple handling, and
the details make for pleasant
sitting and rising from the seat.
In short, it features everything
that users appreciate in everyday
use.
Like all TON products, the
Santiago range passes all load
and mechanical tests. Thanks to
this, you can be sure it will serve
you without any problems not
only over the guaranteed fiveyear warranty period, but long
beyond that.

design
René Šulc CZ

DE

Komfort für alle,
die Ihnen wichtig sind
Wir produzieren Sitzmöbel
seit mehr als 150 Jahren. Wir
wissen genau, wie-Topqualität,
Funktionsfähigkeit und
modernes Design vereint wird.
Die für bewegungsbehinderte
Personen entworfene Serie
TON Santiago verbindet alle
diese Anforderungen. Dies
sind: Eine feste Konstruktion
aus Buchenholz, ein Bezug aus
selbstlöschendem, waschbarem
Stoff, eine einfache Bedienung
und kleine Details, die das
Sitzen und Aufstehen noch
angenehmer machen. Sie enthält
einfach alles, was die Benutzer
beim alltäglichen Gebrauch zu
schätzen wissen.
Wie die anderen Produkte
von TON, wird auch die Serie
Santiago Belastungsprüfungen
und mechanischen Tests
unterzogen. Damit gewährleisten
wir, dass Ihnen die Produkte
nicht nur während der
Fünfjahres-Garantiefrist, sondern
wesentlich länger einwandfrei
dienen werden.
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Polohovací křeslo
s elektrickým pohonem
Electric powered
Adjustable Armchair
verstellbarer Sessel mit
die Elektrosteuerung

EN

DE

Špička nabídky polohovatelných křesel. Elektrické ovládání
zaručuje jednoduchou volbu
pozice zádové a nožní opěrky,
nastavit lze taktéž podpěru
hlavy. Boky jsou opatřeny
úložným prostorem a držákem
francouzských holí. Křeslo se
vyznačuje pohodlnou manipulací
a údržbou. Potahy jsou snímatelné a pratelné, překližka
odnímatelného stolku je dobře
omyvatelná, kolečka s brzdícím
mechanismem a zadní kovové
madlo zaručují bezproblémový
přesun.
This is the top of adjustable
armchairs. Electrical control
guarantees a simple choice of
back- and foot-rest position, the
headrest can be adjusted as well.
Sides are furnished with storage
pockets and a holder for forearm
crutches. The armchair is
distinguished by its comfortable
handling and maintenance. Covers are removable and washable,
the plywood of detachable table
is easy to wash, castors with lock
mechanism and a rear metal
holder guarantee a trouble-free
transfer.
Das Spitzenprodukt aus einem
Ambiente verstellbaren Sesseln.
Die elektrische Bedienung
ermöglicht einfache Verstellung
der Rückenlehne, Fuß- und Kopfstütze. Beide Seiten des Sessels
sind mit Ablageraum und Gehhilfenhalter ausgestattet. Der
Sessel ragt durch eine einfache
Handhabung und leichte Pflege
hervor. Alle Bezüge sind abnehm
und waschbar. Das Laminatsperrholz des abnehmbaren Tisches
ist abwaschbar, die Räder mit
einem Bremsmechanismus und
der hintere Metallhalter stellen
eine problemlose Verschiebung
sicher.
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# 363 697
Výška celková
Overall height
Gesamthöhe
Výška sedadla
s čalouněním •
Seat height incl.
upholstery • Sitzhöhe
mit Polsterung

47,5 cm

Výška loketníku
Height of armrest
Armlehnenhöhe

65,5 cm

Šířka křesla
Armchair width
Größte Sesselbreite

74,5 cm

Hloubka křesla
Armchair depth
größte sesseltiefe

97,5 cm

Hloubka křesla
v odpočinkové
poloze • Depth of
armchair in resting
position • Sesseltiefe
in Ruheposition

CZ

EN

154,0 cm

Šířka sedadla
Seat width
Sitzbreite

51,0 cm

Hloubka sedadla
Seat depth
Sitztiefe

53,0 cm

Snímatelné čalounění loketníku
Elektrické ovládání
Odnímatelný stolek
Manipulační madlo
Arm upholstery-removable
Electrical control
Detachable table
Handling grip
Abnehmbare Polsterung
auf der Armlehne
Elektrische Bedienung
Abnehmbarer Tisch
Manipulationsgriff
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120,5 cm
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Držák francouzských holí
Kolečka s brzdou a aretací směru
Boční úložný prostor
Holder of forearm crutches
Castors with lock mechanism
Side storage pocket
Krückstockhalter
Räder mit Bremsmechanismus
Ablageraum an Seiten

santiago
jídelní křeslo
dining armchair
Armlehnstuhl

EN

DE

U stolu i od stolu pohodlně.
Jídelní křeslo opatřené
područkami s úpravou pro
podporu rukou při vstávání
je možné doplnit o další
komponenty – omyvatelný
stolek, držák francouzských
holí či boční kapsu. Přední nohy
mají uvnitř zabudovaná kolečka
pro usnadnění manipulace.
Při skladování více kusů křesel
Santiago oceníte schopnost
stohování na sebe.
Comfort at the table and when
rising from the table. The
dining armchair furnished with
armrests shaped to support
your hands when rising can
be complemented by other
components – washable table,
forearm crutch holder or a
side storage pocket. Front legs
have inbuilt wheels to facilitate
handling. When storing several
dining armchairs you will find
their stackability very convenient.
Bequem am und vom Tisch.
Dieser Esssessel ist mit
Armlehnen versehen, die über
eine spezielle Oberfläche
verfügen und ein sicheres
Stützen beim Aufstehen
ermöglicht. Auch weitere
Elemente – abwaschbarer
Tisch, Gehhilfenhalter und
Seitentasche - werden die
Benutzer sicher zu schätzen
wissen. Die Vorderfüße werden
mit Rädern für eine einfachere
Manipulation Mobilität
ausgestattet. Beim Lagern
werden Sie wahrscheinlich die
Stapelbarkeit der Armlehnstühle
Waiter als einen der Vorteile
wahrnehmen.
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Výška celková
Overall height
Gesamthöhe

90,2 cm

Výška sedadla
Seat heigh
Sitzhöhe

47,5 cm

Výška loketníku
Height of armrest
Armlehnenhöhe

67,7 cm

Šířka křesla
Armchair width
Größte Sesselbreite

65,0 cm

Hloubka křesla
Armchair depth
Größte Sesseltiefe

62,0 cm

Šířka sedadla
Seat width
Sitzbreite

47,0 cm

Hloubka sedadla
Seat depth
Sitztiefe

51,5 cm

CZ
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DE

Boční úložný prostor
Držadlo francouzských holí
Snímatelný potah
Side storage pocket
Holder of forearm crutches
Removable cover
Ablageraum an Seiten
Krückstockhalter
Abnehmbarer Bezug
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# 323 695

santiago
single \ double
odpočinkové křeslo
relax armchair
relax sessel

CZ

Nenápadně důmyslné. Masivní
loketníky i madla pomohou
při vstávání, pro pečlivou
čalounickou práci se vám však
nebude chtít zvednout. Taková
je řada odpočinkových křesel. Je
tu, aby zajistila komfortní zázemí
v prostorách, kde chcete usadit
nejen pohybově omezené osoby.
Nízké, stabilní a pevné křeslo
z bukové konstrukce usnadňuje
pohyb nejen upravenými masivními loketníky, ale také madly
v horní části. Sedící může upevnit
francouzskou hůl do bočního
držadla. Potahy je po stažení
možné prát při teplotě 60 stupňů.
Rozšířená varianta nižšího
křesla nabízí ještě další úchytné
madlo. Je umístěno v zadní části
opěráku.
Inconspicuous and ingenious.
Shaped armrests and grips will
help you to rise and to move
around – but with the attentive
upholstery handiwork, you might
not want to get up. This is the
range of relax armchairs. It’s here
to ensure comfort in areas where
you want to seat anyone, not just
persons with mobility impairments.
A low, stable and firm armchair
based on beech construction;
grips on armrest as well as the
backrest grip facilitate rising and
moving around. A sitting person
with a forearm crutch can fix the
crutch to a side holder. Covers
can be washed at a temperature
of 60 degrees Celsius.
This extended variant of a low
armchair offers yet another holding grip. The back of the double
seat is furnished with a grip.

DE

Dieser Sessel ist unauffällig
durchdacht. Die angepassten
Armlehnen und Stützen helfen
beim Aufstehen und Bewegen
auch wenn Sie wegen der präzisen Polsterung wahrscheinlich
keinen Drang verspüren werden,
aufzustehen. Das ist die Relax
Sessel Serie. Diese ist konzipiert
worden, um bequemes Sitzen
in Räumen sicherzustellen - und
das nicht nur für bewegungsbehinderte Personen.
Der niedrige, stabile und feste
Sessel mit einer Konstruktion
aus Buchenholz hilft dank der
Stützen an Armlehnen und
auch in dem oberen Teil bei der
Bewegung. Er wird mit einem
Gehhilfenhalter ausgestattet. Die
abnehmbaren Bezüge sind bei
60° waschbar.
Eine erweiterte Variante des
niedrigeren Sessels bietet
einen weiteren Griff. Mit diesem
Griff wird der Rückenteil des
Doppelsitzes ausgestattet. Den
Vorderteil können sie mit Polsterkissen ergänzen, die genauso
wie die anderen Bezüge auch
waschbar sind.
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santiago
single-high
vyšší Odpočinkové křeslo
High Relax Armchair
der relax hohe sessel
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Varianta odpočinkového křesla
se zvýšenou opěrkou dostane
vaše záda do ještě větší pohody.
Komfort lze zvýšit i přiložením
podhlavníku či variabilního
polštáře. Nechybí ani loketníky,
držadlo holí a snímatelné
pratelné potahy.
An alternative to the single relax
armchair with a higher backrest
to ensure even greater comfort.
The ease of sitting can be
increased by attaching a bolster
or an extra cushion. It also
features special supports, crutch
holders and removable washable
covers.
Die Variante vom Sessel mit
einer höheren Rückenlehne bietet
ihrem Rücken noch besseren
Komfort. Dazu können Sie eine
Kopfstütze oder ein variables
Kopfkissen verwenden. Es fehlen
nicht einmal eine spezielle
Stütze, ein Gehhilfenhalter und
abnehmbare Bezüge.
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Variabilní polštář
Madlo usnadňující pohyb
Držák francouzských holí
Extra cushion
Handy backrest grip
Holder of forearm crutches
Höhen verstellbares Kissen
Handgriff für leichtere
Bewegung
Krückstockhalter

santiago
triple
trojkřeslo
triple armchair
triple-sessel
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Triple oceníte všude tam, kde
chcete pohodlně usadit více
osob. Madla a loketníky jim
budou usnaďňovat pohyb okolo
sedadel, snadné údržbě zase
poslouží potahy, které jsou
snímatelné a pratelné.
You will fully appreciate the
Triple Armchair everywhere
you want to get more person
comfortably seated. Grips and
armrests will assist users to move
around the seat. Removable and
washable covers will facilitate
easy maintenance.
Der Triple-Sessel wird überall
da eingesetzt, wo mehrere
Personen sich setzen wollen.
Die Stützen und Armlehnen
helfen Ihnen bei der Bewegung
um die Sitze herum. Die Bezüge
werden dank der Waschbarkeit
und Abnehmbarkeit sehr leicht
gepflegt.
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single

single-high

# 363 694

# 363 693

concept & graphic design
Marvil (www.marvil.cz)

Výška celková
Overall height
Gesamthöhe

98,4 cm

Výška celková
Overall height
Gesamthöhe

Výška sedadla
s čalouněním •
Seat height incl.
upholstery
Sitzhöhe mit
Polsterung

47,5 cm

Výška sedadla
s čalouněním •
Seat height incl.
upholstery
Sitzhöhe mit
Polsterung

47,5 cm

Výška loketníku
Height of armrest
Armlehnenhöhe

66,2 cm

Výška loketníku
Height of armrest
Armlehnenhöhe

66,2 cm

Šířka křesla největší
Max. armchair width
Größte Sesselbreite

66,0 cm

Šířka křesla největší
Max. armchair width
Größte Sesselbreite

66,0 cm

Hloubka křesla
největší
Max. armchair depth
Größte Sesseltiefe

72,2 cm

Hloubka křesla
největší
Max. armchair depth
Größte Sesseltiefe

75,0 cm

Šířka sedadla
Seat width
Sitzbreite

56,0 cm

Šířka sedadla
Seat width
Sitzbreite

56,0 cm

Hloubka sedadla
Seat depth
Sitztiefe

47,7 cm

Hloubka sedadla
Seat depth
Sitztiefe

47,7 cm

photos
Martin Chum (main images)
Lukáš Pelech (product images)

127,7 cm

styling
Michaela Tomišková
Veronika Jiroušková
accessories
Dox by Qubus (www.qubus.cz)
Kubista (www.kubista.cz)
Křehký (www.krehky.cz)
Maestrokatastrof
(www.maestrokatastrof.com)
Debut gallery
Michal Bačák
(michalbacak.tumblr.com)
Mirka Mitísková — Miroko Maroko
lights
Brokis (www.brokis.cz)
Lasvit (www.lasvit.com)
Dox by Qubus (www.qubus.cz)

double

triple

# 363 698

# 363 699

Výška celková
Overall height
Gesamthöhe

98,4 cm

Výška celková
Overall height
Gesamthöhe

98,4 cm

Výška sedadla
s čalouněním •
Seat height incl.
upholstery •
Sitzhöhe mit
Polsterung

47,5 cm

Výška sedadla
s čalouněním •
Seat height incl.
upholstery •
Sitzhöhe mit
Polsterung

47,5 cm

Výška loketníku
Height of armrest
Armlehnenhöhe

66,2 cm

Výška loketníku
Height of armrest
Armlehnenhöhe

66,2 cm

Šířka křesla největší
Max. armchair width
Größte Sesselbreite

130,0 cm

Šířka křesla největší
Max. armchair width
Größte Sesselbreite

187,0 cm

Hloubka křesla
největší
Max. armchair depth
Größte Sesseltiefe

72,2 cm

Hloubka křesla
největší
Max. armchair depth
Größte Sesseltiefe

72,2 cm

Šířka sedadla
Seat width
Sitzbreite

115,0 cm

Šířka sedadla
Seat width
Sitzbreite

Hloubka sedadla
Seat depth
Sitztiefe

45,5 cm

Hloubka sedadla
Seat depth
Sitztiefe

172,0 cm

45,5 cm

TON a.s.
Michaela Thoneta 148
76861 Bystřice pod Hostýnem
Czech Republic
tel.: +420 573 325 111
fax: +420 573 378 261
e-mail: info@ton.eu
www.ton.eu

