
 

Lehátka ZICO-popis a pokyny k používání 

 

ID 

výrobku 

Název 

výrobku 

Popis výrobku 

765.4 

( A 27 ) 

Lehátko ZICO-

SUPERB ECO 

Robustní ocelová konstrukce lehátka je předurčená pro velké zatížení. Díky bohatému 

vypolstrování v zádových partiích skýtá maximální pohodlí při dlohodobém pobytu u vody. 

K lehátku lze dokoupit transportní tašku (A27).. 

Rozměry: šířka: 80cm, délka 200cm 

maximální výška zádové části: 45cm 

Přepravní rozměry a váha celkem: 90 x 90 cm, 10 kg 

Nosnost: 150kg 

765.5 Lehátko ZICO-

SUPERB Alu 

Toto lehátko se vyznačuje robustní konstrukcí a je předurčeno pro vysoké zatížení.Celkový 

komfort doplňují kapsa na doklady, pouzdro na mob.telefon,držáček nápojů a podhlavník. 

Mezi další přednosti patří  šest výsuvných noh, pohodlné polstrování, omyvatelná nožní část 

a kvalitní klouby pro nastavení polohy zádové části. Součástí je rovněž přepravní taška. 

Rozměry : 80x200 cm                  

Přepravní rozměry / hmotnost : 90x90 cm / 9,5 kg 

Nosnost : 140 kg 

765.7 Lehátko ZICO-

SUPERB Plus 

Robustní a vyztužená nerezová konstrukce lehátka je předurčená pro velké zatížení. Díky 

bohatému vypolstrování v zádových partiích skýtá maximální pohodlí při dlohodobém 

pobytu u vody. 

Doplňky jako jsou držáček na nápoje, kapsička na doklady nebo pouzdro na mobilní telefon 

a podhlavník navyšují mnohonásobně komfort tohoto lehátka proti ostatním výrobcům. 

Samozřejmostí je přenosná taška, která je součástí dodávky. 

Rozměry: šířka: 80cm, délka 200cm 

maximální výška zádové části: 45cm 

Přepravní rozměry a váha celkem: 90 x 90 cm, 11,5 kg 

Nosnost: 150kg 

765.400 

( A270 ) 

Lehátko ZICO-

TRC ECO 

Robustní ocelová konstrukce lehátka je předurčená pro velké zatížení. Díky vypolstrování v 

zádových partiích skýtá dostatečné pohodlí při dlohodobém pobytu u vody. 

Oproti předchozímu modelu(Superb ECO)má lehátko 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 

hlavové části je možné nastavit pomocí aretačních kloubů,které jsou zajištěny 

rychloupínákem (už žádná matka). K lehátku lze dokoupit transportní tašku (A270). 

Rozměry: šířka: 80cm, délka 200cm 

maximální výška zádové části: 45cm 

Přepravní rozměry celkem: 90 x 90 cm, 10 kg 

Nosnost: 140kg 

765.401 

( A271 ) 

Lehátko ZICO-

TRC ECO 8 

nohé 

Robustní ocelová konstrukce lehátka je předurčená pro velké zatížení. Díky vypolstrování v 

zádových partiích skýtá dostatečné pohodlí při dlohodobém pobytu u vody.Konstrukce 

lehátka má stejné provedení jako jako model TRC ECO, ale navíc obsahuje další pár nohou, 

takže lehátko je velmi stabilní i v hodně nerovném terénu. K výrobku lze dokoupit 

transportní tašku ( A271 ). 

Rozměry: šířka: 80cm, délka 200cm 

maximální výška zádové části: 45cm 

Přepravní rozměry celkem: 90 x 90 cm, 11 kg 

Nosnost: 140kg 

765.500 Lehátko ZICO-

TRC Alu 

Díky bohatému vypolstrování v zádových partiích skýtá maximální pohodlí při dlohodobém 

pobytu u vody. 

Doplňky jako jsou držáček na nápoje, kapsička na doklady nebo pouzdro na mobilní telefon 

a podhlavník navyšují mnohonásobně komfort tohoto lehátka. Oproti předchozímu 

modelu(Superb ALU)má lehátko 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 hlavové části je možné 

nastavit pomocí aretačních kloubů,které jsou zajištěny rychloupínákem (už žádná matka). 

Samozřejmostí je přenosná taška, která je součástí dodávky. 

Rozměry: šířka: 80cm, délka 200cm 

maximální výška zádové části: 45cm 

Přepravní rozměry celkem: 90 x 90 cm, 8,5 kg 

Nosnost: 140kg 

 

 

 



765.600 Lehátko 

ZICO-TRC 

PRACTIC 

Lehce sestavitelný multi-komplet křesílko/lehátko. Komplet má dvě oddělené části, což 

umožňuje rychlé použití sestavy při zachování maximálního pohodlí.Oproti staršímu modelu 

jsou 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 hlavové části je možné nastavit pomocí aretačních 

kloubů,které jsou zajištěny rychloupínákem (už žádná matka).  Nastavitelné nožičky,bohaté 

polstrování a přenosná taška tvoří z tohoto kompletu nepostradatelný doplněk Vaší výbavy pro 

krátkodobé i dlouhodobé rybaření. 

Rozměry: šířka sedáku: 80cm, délka sedáku 65cm, výška zádové části 75cm,celková délka ve 

variantě lehátko: 203cm 

maximální výška zádové části: 43cm 

Rozměry přepraváha celkem: 85 x 85 cm, 7,5 kg 

Nosnost: 110kg 

 

 

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 

* lehátko nelze v žádném případě používat jako lavici, je určeno pouze ke spánku a 

odpočinku vleže. Při delším 

   sezení je neúměrně zatěžována boční (podélná) část konstrukce a může dojít k její 

deformaci. 

* před uložením na delší dobu, výrobek pečlivě očistěte 

  (zejména bláto a vlhkost)   

 

 

Kontakt: ZICO CZ s.r.o.   www.zico.cz 

              Pražská 8   zico@zico.cz 

              500 04 Hradec Králové tel./fax: 495532718 

 

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.   tel./fax : +420 495532718 

Pražská 8    zico@zico.cz 

500 04 Hradec Králové  www.zico.cz 

Česká republika 

 

 

 

 


