
Křesla ZICO-popis a pokyny k používání 

 

ID 

výrobku 

Název 

výrobku 

Popis výrobku 

691.3 Křesílko skládací s 

termopouzdrem 

Praktické zateplené křeslo s termopouzdrem na nápoje. 

Výhodou je především snadné a rychlé rozložení a složení. 

Součástí výrobku je přepravní vak. 

Rozměry : 63x63x86 cm 

Přepravní rozměry / hmotnost: 20x20x95 cm / 3,7 kg 

Maximální nosnost: 100 kg 

Při vstávání se neopírejte celou vahou o opěrky rukou ! 

691.30 Křesílko skládací 

s termopouzdrem 

-malé 

Praktické zateplené křeslo s termopouzdrem na nápoje.Jedná se menší variantu velmi 

oblíbeného křesílka 691.3 http://www.zico.cz/kresilko-skladaci-s-termo-pouzdrem-691-

3-ean691Zn1ak3-skup222.php 

Výhodou je především skladnost a rychlost rozložení. 

Rozměry:50 x 50 x 68 cm 

Nosnost: 85kg  

Přepravní pouzdro s popruhem v ceně 

Při vstávání se neopírejte celou vahou o opěrky rukou ! 

531 Křeslo ZICO-

MAXI Alu 

Luxusní provedení křesla s područkami a bohatým polstrováním, zejména v oblasti 

hlavy a krku . Součástí dodávky je transportní taška. 

Rozměry : šířka sedáku 51 cm,hloubka sedáku 61 cm , výška zádové části :75 cm 

Výška sedáku : 35-50 cm 

Přepravní rozměry / hmotnost : 80x80 cm / 6,5 kg 

Maximální nosnost : 120 kg 

532 Křeslo ZICO-

MAXI  

PLUS 

Luxusní provedení křesílka s opěrkami na ruce. Šířka sedáku (51cm) a jeho výška 

(75cm) skýtá maximální  pohodlí. Sedací část je polstrována molitanem 2-4cm 

v provedení shodném  s oblíbeným lehátkem SUPERB . V oblasti krku a hlavy je  

zesíleno polstrování. Nerezová  konstrukce je dimenzována pro osoby s hmotností do 

180kg. Vysouvací nožky umožňují  optimální  ustavení  křesílka v terénu. 

Samozřejmostí  je přenosná taška s vypolstrovaným popruhem přes rameno. 

Rozměry: šířka sedáku: 51cm, hloubka sedáku: 61cm, výška zádové části: 75cm, 

maximální výška sedací části:  50cm  Rozměry přepravní tašky a váha celkem: 80 x 

80cm/ 8,5kg   Nosnost: 180kg 

 

533 

( A26 ) 

Křeslo ZICO-

MAXI  

ECO 

Luxusní provedení křesílka s opěrkami na ruce. Šířka sedáku (51cm) a jeho výška 

(75cm) skýtá maximální  pohodlí. Sedací část je polstrována molitanem 2-4cm 

v provedení shodném  s oblíbeným lehátkem SUPERB . V oblasti krku a hlavy je  

zesíleno polstrování. Ocelová  konstrukce je dimenzována pro osoby s hmotností do 

140kg. Vysouvací nožky umožňují  optimální  ustavení  křesílka v terénu.K výrobku lze 

dokoupit transportní tašku ( A 26 ). 

Rozměry: šířka sedáku: 51cm, délka sedáku: 61cm, výška zádové části: 75cm, 

maximální výška sedací části:  50cm  

 Přepravní rozměry a váha celkem: 80 x 80cm/ 7,5 kg  . Nosnost: 140kg. 

529.100 Křeslo ZICO- 

Privileg BASIC 

Křesílko ZICO-TRC BASIC  - Jednoduché pohodlné křesílko bez kloubů pro nastavení 

zádové části s područkami. Předností je velmi pohodlné posezení.Oproti předchozímu 

modelu má křesílko inovovány zámky pro zajištění výsuvných nožiček a zámek 

zamezující samovolnému složení.Nové je rovněž barevné provedení potahu. Výsuvné 

nožky křesílka dovolují nastavení polohy naklopení a výšky sedáku,dle dispozic terénu a 

výšky rybáře. K maximálnímu pohodlí je křesílko vybaveno podhlavníkem. 

Rozměry: šířka sedáku: 49cm, délka sedáku 42cm, výška zádové části: 60cm  

maximální výška sedací části: 50cm 

Transportní rozměry a hmotnost: 60 x 70 x 12cm/ 6,0kg 

Nosnost: 120kg 

531.100 

 

Křeslo ZICO- 

Privileg Alu 

Luxusní ultralehké provedení křesílka s opěrkami na ruce. Šířka sedáku (51cm) a jeho 

výška (75cm) skýtá maximální  pohodlí. Sedací část je polstrována molitanem 2-4cm. 

Oproti předchozímu modelu(MAXI ALU)má křeslo inovovány zámky pro zajištění 

výsuvných nožiček a zámek zamezující samovolnému složení.Nové je rovněž barevné 

provedení potahu. V oblasti krku a hlavy je  zesíleno polstrování. Hliníková konstrukce 

je dimenzována pro osoby s hmotností do 120kg. Vysouvací nožky umožňují  optimální  

ustavení  křesílka v terénu. Polohu opěradla je možné nastavit pomocí aretačních 

kloubů,které jsou zajištěny rychloupínákem (už žádná matka).Samozřejmostí  je 

přenosná taška s vypolstrovaným popruhem přes rameno. 

Rozměry: šířka sedáku: 51cm, délka sedáku: 61cm, výška zádové části 75cm, maximální 

výška sedací části:  50cm  Rozměry přepravní tašky a váha celkem: 80 x 80cm/ 6,5kg   

Nosnost: 120kg 



ID 

výrobku 

Název 

výrobku 

Popis výrobku 

533.100 

(A 260) 

Křeslo ZICO- 

Privileg ECO 

Luxusní provedení křesílka s opěrkami na ruce. Šířka sedáku (51cm) a jeho výška 

(75cm) skýtá maximální  pohodlí. Sedací část je polstrována molitanem 2-4cm. V oblasti 

krku a hlavy je  zesíleno polstrování. Ocelová  konstrukce je dimenzována pro osoby s 

hmotností do 140kg. Oproti předchozímu modelu(MAXI ECO)má křeslo inovovány 

zámky pro zajištění výsuvných nožiček a zámek zamezující samovolnému složení.Nové 

je rovněž barevné provedení potahu. Vysouvací nožky umožňují  optimální  ustavení  

křesílka v terénu. Polohu opěradla je možné nastavit pomocí aretačních kloubů, které 

jsou zajištěny rychloupínákem (už žádná matka). K výrobku lze dokoupit transportní 

tašku ( A 260 ). 

Rozměry: šířka sedáku: 51cm, délka sedáku: 61cm, výška zádové části: 75cm, 

maximální výška sedací části: 50cm Přepravní váha celkem: 80 x 80cm/ 7,5 kg   

Nosnost: 140kg 

 

Pokyny k používání: 

* před prvním použitím výrobku si ověřte, zda jsou dotaženy všechny šrouby a 

matky (popř. dotáhnout) 

* při používání dbejte důsledně na to, aby byla konstrukce výrobku správně 

rozložena, neboť při nesprávném 

   rozložení by mohlo dojít k poškození výrobku a k újmě na Vašem zdraví. 

Zejména dbejte na správné zasunutí 

   zajišťovacího kolíku (zajištění zadních a předních nohou při rozložení). 

* před uložením na delší dobu, výrobek pečlivě očistěte 

  (zejména bláto a vlhkost)   

Záruční podmínky: 

Firma ZICO CZ s.r.o. poskytuje na výrobky záruku 24 měsíců od data 

prodeje. 

Při uplatňování reklamace je nutno doložit doklad o nákupu, na kterém je čitelně 

vyznačen datum prodeje. 

Záruka se vztahuje na závady vzniklé vadou materiálu nebo chybným 

zpracováním výrobku. Výrobce, dovozce ani prodejce neodpovídá za závady 

způsobené nedodržením pokynů k používání, nesprávnou nebo nešetrnou 

manipulací. O uznání či neuznání reklamace v záruční době rozhoduje technik 

firmy ZICO CZ s.r.o. 

          

Další informace o těchto i ostatních výrobcích naleznete na internetových 

stránkách www.zico.cz v příslušných sekcích. 

Do obchodní sítě dodává : ZICO CZ s.r.o.,Pražská 8,500 04 Hradec Králové – ČR      

tel./fax : +420 495532718      zico@zico.cz 

www.zico.cz 
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