
Sedací vak HaBe  

Praktický vak ve tvaru komolého kužele – velmi dobře pomáhá při bolestech zad – podpoří páteř a prohřeje 

- Rozměry: 83-30-140  cm (průměr základny – průměr horní části -- délka šikmé části), náplň cca 350 litrů EPS kuliček 

- Určen pro děti, dospívající i dospělé osoby. Ideální jako dárek k Vánocům či k svátku … 

- Při usednutí se vak vytvaruje podle těla sedícího a podepře i krční páteř - široká škála pozic pro sezení/ležení 

- Kvalitní, hygienicky certifikované EPS kuličky zaručují maximální tvarovatelnost a zpětné vyhřívání těla sedící osoby – 

velmi příjemné!! 

- Kuličky je možno dosypat (po nějaké době se „osedí“) – ve spodní části je kombinace suchý/klasický zip s krytím 

- Skvělé využití v dětských pokojích, v družinách či knihovnách, na kolejích, či jako doplněk do obývacího pokoje 

- Materiál – kvalitní „Eko kůže“ – viz informace níže.  Vak je určen pouze k relaxaci či sezení. Není určen ke skákání – k tomu 

slouží trampolína. 

- Základní model v barevném provedení oranžová/béžová + dno a horní část šedé, hnědé či tmavě modré – za 1.500,-Kč 

- Široká škála dalších barevných provedení - je možno si vybrat ze vzorníku barev níže a zvolit libovolné uspořádání těchto 

barev po obvodu (na střídačku či „půl a půl“, nebo jednobarevné provedení). Cena vaku v těchto kombinacích je 1.700,-Kč. 

- Zboží je možno si vyzvednout na adrese níže, platba hotově. Samozřejmostí je daňový doklad. V případě zaslání přes PPL 

„na dobírku“ bude účtováno navíc balné a poštovné 200,-Kč. Dohoda na jiné dopravě po telefonické dohodě možná. 

-  Při „hromadné“ objednávce nad 5 ks nabízím slevu 50,-Kč/kus. Každý z nich může mít jinou barevnou kombinaci, kterou je 

potřeba popsat při objednání vaku !!  POZOR - objemově jeden vak zabírá  cca 300 litrů prostoru, nutno vzít v úvahu … 

 

Kontakt:  
Zakázkové krejčovství Blanka Harasimová 

web:              www.hbstyle.cz  (zde naleznete veškeré důležité, velmi detailní informace)  

mobil:            604 273 107  

pevná linka:  553 675 168 

e-mail :          harasimovab@seznam.cz 

 

 

Co je to Eko kůže? – základní informace 

Eko kůže (umělá useň) se složením liší od pravé kůže, ale na pohled jsou k nerozeznání. Eko kůže se vyrábí z umělého 

materiálu. Je složena ze dvou vrstev. Vrchní vrstva je složena z polyuretanu a spodní vrstva tvoří bavlněný úplet. Vlastnosti 

má podobné jako kůže, je odolná, pevná a na rozdíl od kůže také prodyšná. Údržba je velmi obdobná. Výhodou je nižší 
pořizovací cena. Eko kůže stejně jako kůže bývá využívaná jako moderní potahová látka u sedacího nábytku – sedací 

soupravy, křesla v některých případech i postele. 

Zacházení s Eko kůží: 
 Nevystavovat přímému slunečnímu záření, hrozí vyšisování barev, ideální teplota pro použití je 15 – 25 °C  

 Nevystavovat silnému mrazu – hrozí popraskání struktury vlivem zkřehnutí 

 K odstranění skvrn nesmíte použít v žádném případě kartáče (režný kartáč)  

 Používejte vlažnou vodu nebo vlažný roztok s neutrální mýdlovou pěnou, savý nebarvící hadřík a speciální 

prostředky určené na eko kůži. Nechat vysušit volně – neumísťovat k topným tělesům 

Příklady použití sedacího vaku HaBe: 
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 Lze si poměrně zdravě sednout … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         … či se „pohodlně“ usadit/lehnout si. 
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Doplnění EPS kuliček:  Kuličky je možno doplnit prostřednictvím zipu s dvojitým krytím.  50 litrů kuliček nabízíme 

v praktickém balení  - v kartonu o rozměrech 30 x 30 x 55,5 cm. Cena jednoho balení je 150,-Kč + cena za dopravu. 

 

 

 

 

 

 

 

Detail struktury Eko kůže (umělé usně): 

 

 

 

 

 

 

Objednávky a dohoda na barevném provedení: 

Objednávky přijímám e-mailem či telefonicky. Je třeba popsat požadavek na barevné provedení obvodu, dna a vršku. 

Potvrzení objednávky a dodací lhůty provádím e-mailem a požaduji Vaše odsouhlasení objednávky, abychom se vyhnuli 

případným nedorozuměním. 
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Poznámka ke vzorníku barev níže:  barvy se mohou ve skutečnosti mírně lišit – záleží na nastavení Vašeho monitoru … 
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