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Care Living dává �ivotu pevnou oporu.

Zaizování s citem.
Životní styl a úroveň nároků lidí se 

zvláštními potřebami jako důsledkem 

věku, nemoci nebo postižení se změnily. 

V centru pozornosti je samostatnost a 

bezpečnost. Bezbariérové prostředí v 

oblasti bydlení, které nevtíravě vstu-

puje do osobní životní situace, slouží 

k usnadnění každodenního života a 

poskytuje jistotu.

Chronické nemoci jsou hlavní 
příčinou omezení funkcí a 
potřeby ošetřování. Protože 
četnost chronických onemo-
cnění stoupá spolu s věkem, 
zvyšuje se i podíl osob s něko- 
lika nemocemi najednou.

Pomocí Care Living společnost Wiesner-Hager vytváří stylová 
prostředí, která uvádějí do rovnováhy funkčnost a pohodlí. 
Je to například program Care Living grace, jehož tvarování 
zprostředkovává důvěrnost, jistotu a bezpečí. Ergonomie a komfort 
nábytku jsou nenápadné stejně jako technická rafinovanost, která 
je v programu Care Living ukryta. Místo toho vstupuje do popředí 
současná estetika ve spojení s retro prvky. Design a funkce zvyšují 
kvalitu života lidí a vedle toho jim poskytují potřebnou jistotu. Pro-
gram doplňuje ušák grace: Díky jeho integrovaným reproduktorům 
se navrátí zvuky a písně ze světa vlastních osobních vzpomínek. 
Nábytek významnou měrou přispívá k tomu, aby napomohl 

mobilitě a aby byl co možná nejdéle podporován maximálně sa-
mostatný život. Pocit jistoty a bezpečí, který nábytek vyzařuje, pod-
poruje obyvatele v jejich samostatnosti. Obzvláště velkou roli hraje 
v oblasti pečovatelství. Ergonomicky tvarované židle zvyšují komfort 
sezení a mohou přispívat i k rychlému zotavování pacientů. Díky 
stabilní konstrukci a výběru kvalitních a odolných materiálů jsou 
naše produkty obzvláště dobře zatížitelné a bezpečné při manipu-
laci. Další jistotu poskytují zakončení područek jako pomůcka při 
vstávání nebo volitelné vybavení jako propojení. Jistota je jednou 
z nejdůležitějších vlastností pro používání v oblasti pečovatelství. 
Nábytek se tak stává podstatným faktorem pro dobrý pocit. 

Ztráty vnímání a snížená možnost přizpůsobení ztěžují obyvatelům 
možnost, aby se dobře vyznali v prostorách kliniky. Lidé s fyzický-
mi a psychickými handicapy potřebují přehledné bydlení, které 
poskytuje jistotu a bezpečí, a prostředí orientované na každodenní 
život. Nemyslet institucionálně, nýbrž se zaměřením na obyvatele: 
Vybavení a úprava se přizpůsobí přáním a potřebám obyvatel. 
Příjemná atmosféra jako nástroj terapie zmírňuje symptomy, jako 

jsou agrese, strach a neklid, které s sebou přinášejí nemoci jako 
demence. V centru terapie prostředím je gerontopsychiatricky ne-
mocný člověk jako komplexní osobnost. Prostředí upravené dle 
individuální situace a osobních potřeb poskytuje pacientům s de-
mencí jistotu a sebedůvěru. Okolí zahrnuje vedle vnitřního zařízení 
i organizační rámec (denní průběh) a psychosociální prostředí. 

Vytvoření prostředí pro pacienty s demencí:

Pehledné bydlení poskytuje jistotu a bezpeí.

  Kognitivní deficity jako demence
  Sklon k pádům kvůli závratím
  Deprese, úzkostlivost
  Problémy s medikací

  Dušnost
  Angina pectoris kvůli onemocnění srdce a plic

  Proleženiny
  Nesprávná a nedostatečná strava
  Vysoké riziko komplikací, např. z důvodu existence 

umělých tělesných vývodů nebo nezbytné dialýzy

  Inkontinence
  Poruchy hospodaření s tekutinami a elektrolytem

  Imobilita, např. z důvodu atrofie z inaktivity
  Bolesti, akutní nebo chronické

  Poruchy citlivosti
  Zpomalená rekonvalescence

Ergonomicky tvarovaný nábytek zvyšuje komfort:

Výška opěráku přizpůsobená 
aktivitě vsedě.

Výška sezení dle dané potřeby us-
nadní vstávání. Anatomicky tvarovaný 
sedák. Komfortní šířka sedáku.

Područka. Účinná pomůcka při vstávání,  
pokud slábne pohyblivost a síla.

Možnost podjetí pojízdnou židlí.

Zaoblená, čalouněná přední hrana.  
Elastický povlak pro ergonomický 
komfort při sezení.

Povrchy se snadnou údržbou.
Potahové látky s možností praní 
popř. otření.
Spodní čalounění Eratex 
nepropouštějící tekutiny.

Stabilní.
Jednoduše srovnané.
Možnost nehlučného posunování.
Žádné překážející nohy.

Organicky zaoblené nohy stolu jsou  
prevencí před modřinami a poraněními.
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Barva & svtlo
Výrazné barvy pro lepší vyhlídky.

Care Living svět barev.

Barvy mohou pozitivně ovlivnit dobrý životní pocit. Jasné tóny modré 
inspirují k přemýšlení o osamocených tocích řek a o prázdninách u 
moře a uklidňují. Svěží zelená v kombinaci s výraznými nuancemi v 
červené posiluje citový život a obranyschopnost. Teplé barvy zvyšují 
aktivitu, barevný kánon ze žluté, oranžové a červené obyvatele rozptýlí 
a vyčaruje jim úsměv na rtech.

Blíž ke správnému světlu.

Ve stáří člověk vidí hůře. Na základě přirozeného zmenšování zornice 
potřebují šedesátiletí lidé, aby se mohli cítit dobře, dvakrát až třikrát 
více světla než dvacetiletí. Krátkozrakost, degenerace makuly, zelený a 
šedý zákal učiní zbytek.

Inteligentní koncept světla kombinuje výhody denního světla a umělého 
osvětlení. Takto se snižují náklady na energie a zvýší se komfort.

Využívání denního světla

+ Místnosti prozářené denním světlem s otevřeným výhledem ven.

+ Velká okna se závěsy z látek propouštějících světlo.

Optimálně naplánovat umělé osvětlení

+ Nepřímé světlo rozdělené do velké plochy.

+ Světlé světlo znamená menší námahu pro oči.

+  Rovnoměrné rozdělení jasu bez náhlých přechodů  

mezi různými světlostmi.

+ Flexibilní intenzita osvětlení s možností přizpůsobení dle potřeby.

+ Stojací lampy a nástěnná svítidla se postarají o útulnost. 

Materiály
Styl a tída - s jistotou.

Čistý a hygienický bez námahy

Přísné hygienické předpisy jsou v oblasti pečovatelství 
standardem. Snímatelné a pratelné potahy u 
čalouněného nábytku usnadňují čištění. O další 
ochranu čalounění se doplňkově postará spodní 
čalounění Eratex, které odpuzuje tekutiny. Díky zpra-
cování obzvláště odolných  povrchů vydrží kromě 
toho i používání agresivních čistících a dezinfekčních 
prostředků.
Starší lidé jsou kvůli oslabené imunitě a kvůli even-
tuálním předchozím nemocem náchylnější k infekcím. 
Aby bylo možné zabránit přenosu infekčních nemocí 
a aby bylo možné zachovat zdraví obyvatel, jsou na 
materiály kladeny vysoké požadavky.

Výrazné barvy a kontrastní barevnost poskytují orientaci a jistotu, protože podporují zrak a 

rozpoznávání. Barvy kromě toho aktivují a podporují inspiraci, aktivitu a radost z komunikace.

Degenerace makuly

Zelený zákal (glaukom)

Šedý zákal (katarakt)

Žádné kompromisy při požární ochraně

Právě v sociálních zařízeních, jako jsou domovy seniorů a nemocnice, 
existují zvyšující se požadavky v oblasti požární ochrany - to platí i pro 
vybavení. Naše materiály a nábytek jsou testovány na své chování při 
hoření, jsou posuzovány a certifikovány podle evropské normy pro požární 
ochranu. Ustanovením pro požární ochranu standardně odpovídají mimo 
jiné i laky na dřevo, práškové povlaky kovových povrchů a vybrané pota-
hové látky, jako je umělá kůže.

Normy pro požární bezpečnost:
rakouská norma ÖNORM B 3825 nesnadno hořlavý
rakouská norma ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2 

Nábytek v oblastech pečovatelství musí splňovat obzvláště vysoké požadavky. Vedle funkčnosti 

a flexibility musí odpovídat početným ustanovením ohledně bezpečnosti a hygieny

a navíc vyhovovat nárokům na estetiku a design.

PVC 60
FOC  
–Tanned

chrome-free
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Části nábytku jsou spolubydlícími a mají charakter, proto musí být vybírány s rozvahou. Díky har-

monické souhře barev a materiálů vznikají místa, kde chce člověk zůstat. A kde se může uvolnit, 

regenerovat a čerpat energii.

Prostor pro bezpečí

Materiály a předměty s různou haptikou stimulují a aktivují. Dřevo je 
dobré na omak, je dobře známé a trvalé. Moderní klasici jsou material-
izovanou upomínkou a vytvářejí důvěrnost.
Příjemné látky zvou k dotyku. Tak bez námahy vzniká teplé prostředí, 
které přispívá k uklidnění a uvolnění obyvatel. Měkké, plynulé tvary 
poskytují jistotu a zaručující dobrý pocit. Ale ani pohodlí nesmí být 
luxusem.

 
Pohodlné v každém ohledu: Elastický povlak

Ideálním vybavením pro útulný obytný prostor je nábytek s vysokým komfortem. Od 
zavedení série židlí edward společnost Wiesner-Hager používá u vysoce kvalitního 
čalounění sedáků High-Tech tkaninu z výkonných elastomerových monofilamentů a 
polyesterových přízí.  Tato tkanina přebírá funkci klasického pružícího roštu. Tkanina je 
termicky zpevněna. Díky tomu zachovává vysokou rozměrovou stálost. Vysoká pružnost 
podmíněná elastomerem zaručuje rychlý paměťový efekt:
Jakmile na materiál již nepůsobí žádné zatížení, tkanina se vytvaruje zpět do původního 
rozměru

Výhody:

 Tvrdý nebo měkký efekt pružení vždy podle intenzity zatížení

 Šetří pěnovou látku a zvyšuje její životnost

 Snižuje tvorbu záhybů v čalounění sedáku

  Příjemná úžlabina v sedáku s pozitivními ergonomickými účinky na držení těla

  Vysoký klimatický komfort: prodyšná, zabraňuje hromadění horka a podporuje 

odvod vlhkosti

Produkty Wiesner-Hager s elastickým povlakem:
aluform_3, edward, grace, S13, S15, sign_2

Komfort
Pocit domova.

Pohled na spodní stranu sedáku s elastickým povlakem
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grace ušák

Vodotěsné Stylová ikona.
Sedací nábytek Care Living je odolný vůči mokru a znečištění. S potahy, 

které je možné sejmout a vyprat. Nebo alternativně: Potahy, které se obzvláště snadno 
ošetřují a které zabraňují vniknutí tekutin do čalounění a které chrání nábytek.
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Reproduktory.
Reproduktory integrované v ušáku mohou vedle uvolňující zábavy aktivně 
podporovat i trénink paměti, např. pro osoby nemocné demencí. Smysly 
jsou zcela individuálně stimulovány zvuky a hudbou z osobních vzpomínek, 
které nechají vzniknout pozitivnímu pocitu.

Snímatelný sedák.
Sedák je snímatelný. To usnadňuje 
čištění z jinak obtížně přístupných míst 
mezi sedákem a opěrákem.

Snímatelný potah sedáku.
Na přání je možné sejmout i potah sedáku. Tak je možné 
ho snadno vyprat a v případě potřeby vyměnit i bez velkých 
nákladů. Sedáky se snímatelným potahem jsou vybaveny spod-
ním čalouněním z Eratexu, které nepropouští vlhkost.

Podnožka.
Podnožka může být dále volitelně vybavena 
čalouněným klínem.

Bohatý na detaily. Alternativy.

Podnožka 2124 Klubovka 2120 Ušák 2122

Kostra buk nebo dub,
plně čalouněná
Š 550 / H 450 / CV 370

Kostra buk nebo dub,
plně čalouněná
Š 690 / VS 450 / CV 758

Kostra buk nebo dub,
plně čalouněná
Š 690 / VS 450 / CV1070

Provedení:

Klubovka 2120:
Kostra volitelně buk nebo dub, plastové kluzáky. Sedák s ela-
stickým povlakem. Boční díly čalouněné. Sedák snímatelný pro 
lepší čištění. Povrchová úprava dřeva mořením.

Ušák 2122: 
Kostra volitelně buk nebo dub, plastové kluzáky. Sedák s elastic- 
kým povlakem. Konstrukční rám z kovu, ošetření černou 
práškovou barvou. Boční díly čalouněné. Sedák snímatelný pro 
lepší čištění. Povrchová úprava dřeva mořením.

Podnožka 2124:
Kostra volitelně buk nebo dub, plastové kluzáky.
Povrchová úprava dřeva mořením.

Volitelně: Vícebarevný potah, potah sedáku snímatelný (se spod-
ním čalouněním z Eratexu), opěrák s integrovaným reproduk-
torem (pro model 2122), čalouněný klín (pro model 2124).

Š = šířka / H = hloubka / VS = výška sedu / CV = celková výška / rozměry v mm

Potah 1: Sedák
Potah 2: Korpus vnitřní
Potah 4: Korpus vnější

Potah 1: Sedák a opěrák
Potah 2: Korpus vnitřní
Potah 4: Korpus vnější

Vícebarevný potah:
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Malé křesílko 2131 Malé křesílko 2130 Lavice 2-dílná 2135

Kostra kovová, ošetřená práškovou barvou,  
boční díly čalouněné.
Š 675 / H 640 / VS 465 / CV 800

Kostra buk nebo dub, boční díly čalouněné
Š 675 / H 640 / VS 450 / CV 775

Kostra buk nebo dub, boční díly čalouněné
Š 1330 / H 640 / VS 450 / CV 775

Š = šířka / H = hloubka / VS = výška sedu / CV = celková výška / rozměry v mm

Červená hvězda.
Pomáhá šedému zákalu.

Care Living zlepšuje vyhlídky. Výrazné barvy a silné kontrasty  
se postarají o jasně rozpoznatelné obrysy a povrchy. Toto hýčká  

slábnoucí oči, podporuje dobrý pocit a zvyšuje jistotu.

grace kesílko

Provedení:

Malé křesílko 2130:
Kostra volitelně buk nebo dub, plastové kluzáky. Sedák a opěrák s elastickým 
potahem. Boční díly čalouněné. Sedák snímatelný pro lepší čištění. Povrchová 
úprava dřeva mořením.

Lavice 2-dílná 2135:
Kostra volitelně buk nebo dub, plastové kluzáky. Boční díly čalouněné.
Sedák snímatelný pro lepší čištění. Povrchová úprava dřeva mořením.

Malé křesílko 2131: 
Kostra kovová, ošetřená práškovou barvou. Sedák a opěrák s elastickým po-
tahem. Boční díly čalouněné. Sedák snímatelný pro lepší čištění. 

Volitelně: Vícebarevný potah, potah sedáku snímatelný (se spodním 
čalouněním Eratex). 

Alternativy.

Snímatelný sedák.
Sedák je snímatelný.
Toto usnadňuje čištění 
jinak těžko přístupných
míst mezi sedákem
a opěrákem.

Snímatelný potah sedáku.
Na přání je možné sejmout i 
potah sedáku. Tak je možné 
ho snadno vyprat a v případě 
potřeby i vyměnit bez velkých 
nákladů. Sedáky se snímatelným 
potahem jsou vybaveny 
spodním čalouněním z Eratexu 
nepropouštějícím tekutiny.

Potah 1: Sedák
Potah 2: Korpus

Vícebarevný potah:
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Čistá radost ze života. 
Ergonomicky optimalizováno. 

Nábytek Care Living dává životu pevnou oporu. O toto se 
postarají ergonomicky optimalizované tvary a maximální stabilita. 

Flexibilní opěrák poskytuje prostor pro pohyb pro dynamické sezení.

grace kesílko
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Snímatelný sedák.
Sedák je snímatelný.
Toto usnadňuje čištění 
jinak těžko přístupných 
míst mezi sedákem a 
opěrákem.

Křesílko 2110 Křesílko 2112

Kostra buk nebo dub
Š 488 / H 605 / VS 484 / CV 910

Kostra buk nebo dub
Š 588 / H 605 / VS 484 / CV 910 / VP 676

Provedení:

Křesílko 2110:
Kostra volitelně buk nebo dub, teflonové kluzáky.
Sedák s elastickým potahem. Flexibilní opěrák.
Sedák snímatelný pro lepší čištění.
Povrchová úprava dřeva mořením.

Křesílko 2112:
Kostra volitelně buk nebo dub, teflonové kluzáky. 
Sedák s elastickým povlakem. Flexibilní opěrák. 
Boční díly čalouněné. Sedák snímatelný pro lepší čištění.
Povrchová úprava dřeva mořením.

Volitelně: Vícebarevný potah, potah sedáku snímatelný (se  
spodním čalouněním z Eratexu), popř. potah sedáku (se spod-
ním čalouněním z Eratexu) a horního opěráku snímatelný, 
opěrák s rukojetí.

Š = šířka / H = hloubka / VS = výška sedu / CV = celková výška / VP = výška područek / rozměry v mm

Potah 1: Sedák a opěrák nahoře
Potah 2: Opěrák dole

Potah 1: Sedák a opěrák nahoře
Potah 2: Opěrák dole a područka

Alternativy.Bohatý na detaily.

Snímatelné potahy.
Na přání je možné sejmout 
potahy sedáku a horního 
opěráku. Takto je možné je 
snadno vyprat a v případě 
potřeby i vyměnit s malými 
náklady. Sedáky se snímatelným 
potahem jsou vybaveny 
spodním čalouněním z Eratexu 
nepropouštějícím tekutiny.

Skrytá rukojeť.
Rafinovaný detail  
umožňuje pohyb židlí 
a je prevencí před 
opotřebením a 
znečištěním opěráku.

Flexibilní opěrák.
Flexibilní opěrák poskytuje 
prostor pro pohyb pro dyna-
mické sezení.

Vícebarevný potah:
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Perfect Care Living Partners

arta židle do restaurací yuno stohovatelném stolu n.f.t. sklápěcí stůl f.t.s. sklápěcí stůl

macao židle do kavárny macao stůl do bistra

update židle ke komunikaci update_b víceúčelová židleS13 S13 bariatric

aluform_3 aluform_3

client

clip víceúčelový stůl nooi židle do kavárny

outline stohovatelná židle

nooi wood m.zone coffee table

18    Perfect Partners Perfect Partners    19



Reference

Altenheim Ennsleite, Steyr // Altenheim, Mittersill// 
Altenzentrum St. Marien, Köln // Amapa Ventoux, 
Moselle/Frankreich // Evangelisches Diakoniewerk, 
Wels // FSW Fonds Soziales Wien // Gaasperdam 
Zorgcentrum, Amsterdam // Geriatriezentrum 
St. Andrä/Traisen , Herzogenburg // Královské 
Vinohrady Hospital, Prag // Kuratorium Wiener 
Pensionistenhäuser // Nikolauspflege Stuttgart 
// Ontmoetingscentrum OCAR, Rumbeke/Bene-
lux // Pensionisten- und Pflegeheim, Gänserndorf 
// Pensionisten-Wohnhaus Hohe Warte, Wien // 
Pflegewohnhaus Leopoldstadt, Wien // SeneCura 
Rehazentrum, Kittsee // Seniorenheim Kynšperk, 
Tschechien // Seniorenzentrum Spallerhof, Linz // 
Sinai Centrum, Amstelveen/Benelux // Sozialzentrum 
Ludesch // Stichting Philadelphia Zorg, Nunspeet/
Benelux // University Hospital, Prag // Wohnheim 
Saggen, Innsbruck // Wohnoase Volkshilfe Leon-
ding // Zorgcentrum Hoogstaete, Sittard/Benelux //
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A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
F +49 (931) 3 55 85 85
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
Fourth Floor
104-110 Goswell Road
London
EC1V 7DH
T +44 (20) 7490 3627
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025

www.wiesner-hager.com 06
 - 
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