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Βοηθούν την ανάκλιση με ευκολία  

και συμβάλλουν στην άνεσή σας 

Ανάκλιση ●  Ανύψωση ●  Άνεση 



  Λίγα λόγια για τις πολυθρόνες… 

Η εταιρεία GMI ύστερα από μακροχρόνια έρευνα 
με βάσεις τις ανάγκες των ασθενών και 
κατανοώντας τις ανάγκες αυτών κατόρθωσε με 
τη βοήθεια του Ιταλικού Κατασκευαστικού Οίκου 
να διαμορφώσει ένα μοναδικό προϊόν που θα 
βοηθήσει στις καθημερινές ανάγκες των 
χρηστών. 
 
Οι πολυθρόνες που εμπορευόμαστε εξυπηρετούν 
πλήθος αναγκών, πλήθος ασθενών & παθήσεων 
χάριν στις μοναδικές λειτουργίες που διαθέτουν. 
 
Τα δυο μοτέρ που διαθέτουν προσφέρουν: 
 
- Ανεξάρτητη κίνηση της πλάτης & των ποδιών. 

  (Η πλάτη και τα πόδια λειτουργούν ανεξάρτητα ανάλογα  

   με τις ανάγκες των ασθενών).  
   

-  Άπειρες θέσεις της πλάτης & των ποδιών. 

  (Η πλάτη και τα πόδια μπορούν να λάβουν άπειρες  

   θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών. Πατώντας  
   το μπουτόν της επιλογής σας από το ηλεκτρικό  
   χειριστήριο μπορείτε να σταματήσετε τα ανακλινόμενα  
   μέρη της πολυθρόνας στη θέση που εσείς θέλετε). 
 

- Ανύψωση της πολυθρόνας για την έγερση του  
  χρήστη. 

  (Οι πολυθρόνες μας βοηθούν τους χρήστες να σηκωθούν  

   από αυτή καθώς και να καθίσουν χωρίς να χρειάζεται  
   να καταβάλουν προσπάθεια ή δύναμη. Μια από τις πιο  
   σημαντικές λειτουργίες για τους χρήστες-ασθενείς).  
 

- Λειτουργία Κρεβάτι. 

  (Οι μοναδικές στην ελληνική αγορά που μπορούν να  

   γίνουν κρεβάτι προσφέροντας στους χρήστες ένα  
   ξεκούραστο & άνετο ύπνο, ιδιαίτερα για άτομα που δεν  
   μπορούν να κοιμηθούν στο κρεβάτι λόγω συγκεκριμένων  
   παθήσεων).  
 

Επένδυση από Ύφασμα & Δέρμα: 
 

Μοναδικής ποιότητας Υφάσματα & Δερματίνες, 
Ιταλικής ποιότητας & φινέτσας σε ποικιλία χρωμάτων. 
(Τα υφάσματα ενδείκνυνται σε ασθενείς που   
 χρησιμοποιούν την πολυθρόνα πολλές ώρες δεδομένου ότι  
 δεν ιδρώνουν και είναι κατάλληλα για την αποφυγή ελκών  
 κατακλίσεων, σε αντίθεση με τις δερματίνες).  
 

Οι μοναδικές με: 
  

-Πιστοποίηση Ιατρικού Προϊόντος.  
-Σήμανση CE Mark. 
-Προδιαγραφές για ασθενείς. 
-Εγγύηση 2 Ετών. 
-Ανταλλακτικά & Service. 
-Πρόσθετες λειτουργίες κατ’επιλογήν  
 (Ρόδες με φρένα, πτυσσόμενα μπράτσα, σύστημα  

  ανύψωσης παράλληλα με το έδαφος κ.α.)  
 

Λειτουργία Κρεβατιού 

Ανάκλιση Ποδιών & Πλάτης 

Recliner & Relax 

Ανύψωση για ευκολία κατά την  
έγερση & το Κάθισμα 

Rise 



Ποια η Διαφορά της Πολυθρόνας με 1 & 2 μοτέρ; 
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Λειτουργίες Πολυθρόνας 1 μοτέρ: Λειτουργίες Πολυθρόνας 2 μοτέρ: 

Στις πολυθρόνες με  
1 μοτέρ 

Οι κινήσεις τις πλάτης 
& των ποδιών 
πραγματοποιούνται 
ταυτόχρονα… 
 
(Για παράδειγμα αν ο 
χρήστης θέλει να 
σηκώσει τα πόδια ώστε 
να παρακολουθήσει 
TV, αυτό δεν είναι 
εφικτό μιας και  
η πλάτη  
ταυτόχρονα θα  
τείνει προς τα  
πίσω). 

 

Στις πολυθρόνες με  
2 μοτέρ 

Οι κινήσεις τις πλάτης & των ποδιών 
πραγματοποιούνται ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ… 
 
(Για παράδειγμα αν ο χρήστης θέλει να 
σηκώσει τα πόδια ώστε να παρακολουθήσει 
TV, αυτό είναι εφικτό μιας και η πλάτη  
μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα. 
 

Επιπλέον οι θέσεις που μπορεί να λάβει η 
πλάτη & τα πόδια είναι ΑΠΕΙΡΕΣ, 
προσφέροντας στον χρήστη την επιθυμητή 
θέση ανάλογα με τις ανάγκες του 
 

Τέλος η λειτουργία κρεβάτι διατίθεται μόνο 
στις πολυθρόνες με 2 μοτέρ). 

 

Ηλεκτρικό  
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ΕΓΓΥΗΣΗ  

2 ΕΤΗ 

Η υψηλή ποιότητα και το κύρος των 
πολυθρόνων της GMI προέρχεται από ένα 
μοναδικό Ιταλικό Στυλ και Σχεδιασμό.  
   
 Η Ποικιλία των σχημάτων, η προσοχή στη 
λεπτομέρεια, τα πρωτοποριακά υφάσματα 
νανοτεχνολογίας και η αξιοπιστία της δομής 
κάνουν αυτές τις πολυθρόνες μοναδικό 
προϊόν για τους χρήστες που τις 
χρησιμοποιούν πολλές ώρες της ημέρας.  
 
 Τα Μηχανικά μέρη και η κατασκευαστική 
δομή τους ταυτίζονται υποχρεωτικά με τις 
υψηλές προδιαγραφές της Ιταλικής 
ποιότητας.  
 
 Τα υφάσματα που χρησιμοποιούνται, είναι 
αδιάβροχα, ανθεκτικά στους λεκέδες,  
αεριζόμενα, διαθέσιμα σε μια ευρεία 
γκάμα χρωμάτων και χάρη σε αυτές 
ιδιότητες καθιστούν την κάθε πολυθρόνα ένα 
άριστο, διαχρονικό και ανθεκτικό  προϊόν. 

Εγγυημένη ποιότητα 

Ποιότητα & Αξιοπιστία… 



Το Eleva είναι το σύστημα μεταβλητού ύψους που 
επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίζει το ύψος της 
πολυθρόνας κατά περίπου 15 cm, καθιστώντας τον 
εύκολα να καθίσει μπροστά από ένα τραπέζι. 
Το σύστημα δεν διατίθεται σε όλα τα μοντέλα.  

Θέση Κρεβάτι: Ρυθμιζόμενη Πλάτη μέχρι η πολυθρόνα να 
πάρει τη θέση του κρεβατιού 

Σύστημα τροχών για τη μετακίνηση της πολυθρόνας με 
το χρήστη επί αυτής. Ενεργοποιούμενο από ελαφρά 
πίεση στο πεντάλ (Φρένα). Τοποθετείται στη βάση της 
πλάτης. Βάρος δυναμικότητας max. 130 Kg. 

Σύστημα τροχών για τη μετακίνηση της πολυθρόνας. 
Ενεργοποιούμενο από ελαφρά πίεση στο πεντάλ 
(Φρένα). Τοποθετείται στη βάση της πλάτης.  
Βάρος δυναμικότητας max. 130 Kg. 

Σύστημα τροχών για τη μετακίνηση της πολυθρόνας με 
το χρήστη επί αυτής. Πλήρης με μεγαλύτερες 
διαμέτρου τροχούς που επιτρέπουν μια πιο ρευστή 
μετατόπιση στο πάτωμα και μια καλύτερη αντιμετώπιση 
τα εμπόδια. Ενεργοποιούμενο από ελαφρά 
πίεση στο πεντάλ (Φρένα). Τοποθετείται στη βάση της 
πλάτης. Βάρος δυναμικότητας max. 240 Kg. 

Πρόσθετες Λειτουργίες & Εξαρτήματα  (Προαιρετικά & μη) 



Οι Ηλεκτρικές μας Πολυθρόνες σχεδιάστηκαν για να εξυπηρετήσουν καθημερινές ανάγκες για άτομα  
που παραμένουν πολλές ώρες σε μια καρέκλα, για άτομα που απαιτούν χαλάρωση & άνεση, καθώς 
και για πλήθος παθήσεων που ταλαιπωρεί τους ασθενείς.  
 

Οι πολυθρόνες είναι Ιδανικές για: 
 

1. Άτομα με προβλήματα του κυκλοφορικού συστήματος (Πρησμένα Πόδια κ.α.), λόγω υπερβολικής    

    κούρασης, λόγω αγγειακών ή καρδιολογικών παθήσεων, ύστερα από χειρουργικές επεμβάσεις κ.α.   
 

2. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Τετραπληγία, Παραπληγία, Κινητικά Προβλήματα κ.α.).  

    Στις πολυθρόνες μας θα βρείτε διάφορους τύπους κυρίως στον σχηματισμό της πλάτης όπου σε μερικά  
    μοντέλα υπάρχουν πλαϊνά στηρίγματα της κεφαλής τόσο για στήριξη όσο και για ξεκούραση είτε στην  
    διάρκεια της ξεκούρασης είτε στην διάρκεια του ύπνου. 
 

3. Ηλικιωμένα Άτομα με περιορισμένη κινητικότητα και ανάγκη ξεκούρασης κατά την διάρκεια της ημέρας,   

    με αδυναμία να σηκωθούν από το κάθισμα κ.α. 
 

4. Νευρολογικές Παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος καθώς και αυτοάνοσες νευρολογικές  

    παθήσεις όταν η κατάσταση επιτρέπει μια καθιστή θέση και οι ασθενείς δεν είναι κλινήρεις.  
 

5. Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Τα τελευταία χρόνια η νόσος πλήττει ολοένα και περισσότερα άτομα    

    παγκοσμίως χωρίς δυστυχώς να κάνει διάκριση στην ηλικία. Τα άτομα με Σκλήρυνση κατά Πλάκας περνούν   
    αρκετές ώρες σε μια καρέκλα δεδομένου ότι η νόσος εξελίσσεται τμηματικά με ρυθμούς που πλέον οι  
    σύγχρονες θεραπείες καθυστερούν κατά πολύ. Οι ασθενείς κατά περίπτωση είναι εν μέρει λειτουργικοί,  
    μπορούν να διαβάσουν, να γράψουν, να δουν τηλεόραση, να καθίσουν με τα αγαπημένα τους άτομα κ.α. 
    ξεκουράζοντας παράλληλα το σώμα τους που αποτελεί βασική προϋπόθεση στην νόσο.  
 

6. Καρδιοχειρουργικές Επεμβάσεις Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις 

    το πρώτο διάστημα της μετεγχειρητική αποθεραπείας χρησιμοποιούν συχνά μια πολυθρόνα για την  
    ανάπαυση και την μείωση του πόνου δεδομένου ότι οι κινήσεις δημιουργούν πόνο & δυσφορία στον ύπνο. 
    Η μετέπειτα πορεία ναι μεν απαιτεί αρκετό περπάτημα όμως η ανάπαυση, μετά το περπάτημα καθώς και τα  
    πρησμένα πόδια που συχνά παρατηρούνται, κρίνεται απαραίτητη για τις ανάγκες των ασθενών. 
 

7. Ορθοπεδικές Επεμβάσεις & Κατάγματα Αρκετές από τις ορθοπεδικές επεμβάσεις  μπορεί να     

     ταλαιπωρούν τους ασθενείς για αρκετό καιρό. Επεμβάσεις τις Σπονδυλικής Στήλης, Ολικές  
     Αρθροπλαστικές σε άτομα 3ης Ηλικίας, Κατάγματα βαρέως τύπου με πολύμηνη αποκατάσταση (π.χ   
     Εξωτερική Οστεοσύνθεση κάτω άκρου), Βαριά Οστεοπόρωση με πολλαπλά κατάγματα (είτε στην  
     Σπονδυλική Στήλη είτε στα Κάτω Άκρα),  καθώς επίσης και χειρουργικές επεμβάσεις που δεν ήταν  
     αποτελεσματικές. 
 

8. Καρκινοπαθείς  στο στάδιο της χημειοθεραπείας και σε όλη την διάρκεια της μάχης με την επάρατο  

    νόσο. 
 

9. Αυτοάνοσες Ασθένειες κ.α. Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, Παραμορφωτική Αρθρίτιδα, Δρεπανοκυτταρικοί  

    Ασθενείς, Πολλαπλούν Μυέλωμα κ.α. 
 

10. Παλινδρόμηση & και άλλα Νοσήματα του Γαστρεντερικού. Πολλοί είναι οι ασθενείς που υποφέρουν  

      από παλινδρόμηση μην μπορώντας σε πολλές περιπτώσεις να κοιμηθούν στο κρεβάτι ή γενικά σε ύπτια  
      θέση. Οι ηλεκτρικές πολυθρόνες σε πολλές περιπτώσεις έχουν δώσει λύση στις ανάγκες των ασθενών. 
 

11. Μυασθένειες. 

 

12. ALS (Αμυοτροφική Πλάγια Σκλήρυνση) μια προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση που επηρεάζει       

      τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και στην σπονδυλική στήλη. 
 
13. Άτομα με υπερβολική Κόπωση που αναζητούν ξεκούραση, χαλάρωση & άνεση στο σπίτι ή τη δουλειά. 

 Ποιους εξυπηρετούν οι Πολυθρόνες με 2 Μοτέρ; 



Αποστολή σε όλη την Ελλάδα! 

Τεχνική Υποστήριξη Service & Ανταλλακτικά 

Η GMI κατόπιν συνεννοήσεως μαζί σας αναλαμβάνει την αποστολή της αγαπημένης σας ηλεκτρικής 
πολυθρόνας στον τόπο διαμονής σας ανά την Ελλάδα. Αναζητώντας την οικονομικότερη μεταφορική εταιρεία 
που καλύπτει την κάθε περιοχή της Ελλάδας αναλαμβάνουμε την παράδοση της πολυθρόνας που έχετε 
επιλέξει στα γραφεία της μεταφορικής στην Αθήνα προκειμένου να σας την παραδώσει στον τόπο διαμονή 
σας. Καθημερινά Πελάτες μας από όλη την Ελλάδα εξυπηρετούνται με τον τρόπο αυτό.  
Η παράδοση είναι άμεση με χρόνο παράδοσης το πολύ 1-2 εργάσιμες ημέρες για περιοχές εκτός Αττικής. 
Η πολυθρόνα αποστέλλεται σε εσάς πλήρως στημένη έτοιμη προς λειτουργία, τοποθετώντας το καλώδιο 
ρεύματος στην πρίζα. 
Το κόστος μεταφοράς κυμαίνεται περίπου 25-50€ ανάλογα με την περιοχή που διαμένετε. 

Η GMI αποτελεί την μοναδική εταιρεία στην εισαγωγή & εμπορία ηλεκτρικών πολυθρόνων με ανάκλιση που 
διαθέτει άμεσο Service & Ανταλλακτικά για όλες τις πολυθρόνες που εμπορεύεται.  
Οι πολυθρόνες μας προέρχονται από κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους του εξωτερικού οι οποίοι 
διαθέτουν πιστοποίηση ISO και CE Mark. 
Για οποιοδήποτε πρόβλημα συναντήσετε το τεχνικό μας τμήμα είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει και να 
αποκαταστήσει την εκάστοτε βλάβη που τυχόν ανακύψει επί σειρά ετών. 
Η εγγύηση καλύπτει πλήρως τα 2 πρώτα έτη. 

Τεχνική 

Υποστήριξη  
Για οποιαδήποτε πληροφορία 
καλέστε το φιλικό μας Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Πελατών στο… 

210.77.72.725 

Τι γίνεται σε περίπτωση διακοπής ρεύματος; 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τους χρήστες με κινητικά προβλήματα ήταν στο παρελθόν η 
διακοπή ρεύματος, δεδομένου ότι ο ασθενής ήταν αδύνατον να σηκωθεί από την πολυθρόνα.  

Οι τεχνικοί μας έδωσαν την λύση!!! 
Για τους χρήστες που ανησυχούν με την διακοπή ρεύματος η λύση είναι να συνδέσουν την πολυθρόνα σε ένα 
σύστημα UPS που μπορείτε να προμηθευτείτε από την αγορά.  
Το σύστημα UPS χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορες ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές. Αποθηκεύει 
ηλεκτρική ενέργεια, σταθεροποιεί την τάση και λειτουργεί σαν μπαταρία όταν γίνει διακοπή ρεύματος. 
Το κόστος είναι εξαιρετικά χαμηλό ανάλογα με τον τύπο UPS που θα επιλέξετε. 
  

UPS Battery 

ΔΩΡΕΑΝ Μεταφορικά εντός Αττικής… 



Πως θα επιλέξω ποια πολυθρόνα καλύπτει τις ανάγκες μου; 

Η GMI διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία σε ιατρικές πολυθρόνες η καθεμιά εκ των οποίων καλύπτει 
σημαντικές ανάγκες του εκάστοτε χρήστη-ασθενή.   
 
Ως γνωστόν οι ανάγκες του κάθε χρήστη διαφέρουν σημαντικά με βάση το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο 
καθένας.  Για το λόγο αυτό έχουμε επιλέξει και σας προσφέρουμε διάφορους τύπους σε ηλεκτρικές 
πολυθρόνες που θα καλύψουν τις βασικές σας ανάγκες.  
Αναλυτικά θα σας αναφέρουμε μερικές λεπτομέρειες που θα πρέπει να μελετήσετε πριν την αγορά μιας 
πολυθρόνας. 
 

Βασικές διαφορές και λεπτομέρειες ανάμεσα στα μοντέλα που διαθέτουμε: 
 
1. Οι διαστάσεις του καθίσματος: μια σημαντική παράμετρος που έχει να κάνει με τον όγκο ή το βάρος του  
       χρήστη. 
2. Ύψος Μπράτσων: Οι πολυθρόνες μας διαθέτουν διαφορετικά μπράτσα  σε ύψος για να εξυπηρετούν  
       βασικές ανάγκες στήριξης των άνω άκρων.  
3. Κάθισμα Πολυθρόνας: Σε όλα τα μοντέλα μας το κάθισμα της εκάστοτε πολυθρόνας είναι σχεδιασμένο    
       για να εξυπηρετεί ανατομικές ανάγκες του χρήστη. Σε ορισμένα μοντέλα το κάθισμα είναι πιο «σκληρό»   
       ενώ σε ορισμένα είναι πιο «μαλακό».  Αυτό είναι κάτι που και ο ίδιος ο χρήστης θα μπορέσει να αντιληφθεί  
       αμέσως.  (π.χ. Για υπέρβαρους χρήστες το μαλακό κάθισμα έχει αποδειχθεί πιο άνετο). 
4.    Πλάτη Καθίσματος: Όπως θα διακρίνετε ανάμεσα στο μοντέλα που διαθέτουμε ορισμένες πολυθρόνες   
       διαθέτουν φουσκωτή άνετη πλάτη και ορισμένες είναι τύπου μπεζέρας με πλαϊνά στηρίγματα στο άνω   
       μέρος (τμήμα κεφαλής) προκειμένου να παρέχουν στήριξη και ξεκούραση στο κεφάλι και τον αυχένα του   
       χρήστη είτε κατά την καθιστή είτε κατά την ύπτια θέση (θέση ύπνου). Για τις περιπτώσεις στήριξης της 

Οσφυϊκής Μοίρας και πάλι οι πολυθρόνες μας διαθέτουν στο κάτω μέρος της πλάτης ανατομικό σχήμα   
       που προσφέρει άνεση στην Σπονδυλική Στήλη.   
5. Εξωτερικές Διαστάσεις: Οι εξωτερικές διαστάσεις είναι σημαντικές σε περίπτωση περιορισμένου χώρου  
      στο σπίτι σας. 
6. Μέγιστο Βάρος Αντοχής: Οι πολυθρόνες μας έχουν μέγιστο Βάρος αντοχής 150Kg. Για περιπτώσεις που  
       το βάρος του χρήστη ξεπερνά τα 150Kg, διαθέτουμε πολυθρόνα για υπέρβαρους έως 280Kg. 
7. Επένδυση με Ύφασμα ή Δερματίνη: Τα περισσότερα μοντέλα στις πολυθρόνες μας διαθέτουν υψηλής 

ποιότητας υφάσματα Ιταλικής Ποιότητας και Αξιοπιστίας. Τα μοναδικά τους υφάσματα εκτός της εξαιρετικής 
ποιότητας και υφής, είναι αεριζόμενα, αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά και φιλικά προς το δέρμα. 

       Η δυνατότητα να καθαρίζουν εύκολα είναι αυτό που τα κάνει να ξεχωρίζουν.   
       Δεν λείπει από την γκάμα μας φυσικά και η εξαιρετική δερματίνη σε ποικιλία χρωμάτων κατόπιν επιλογής  
       σας. 
 

Σημείωση: Ύφασμα ή Δερματίνη; 
Όπως αναφέραμε παραπάνω τα υφάσματα που χρησιμοποιούνται στις πολυθρόνες μας υπερτερούν της  
Δερματίνης δεδομένου ότι οι χρήστες που χρησιμοποιούν πολλές ώρες την πολυθρόνα και ειδικά τους  
καλοκαιρινούς μήνες δεν κινδυνεύουν από έλκη κατακλίσεων λόγω τις ζέστης (αφορά τις ομάδες ασθενών  
που είναι επιρρεπής στον κίνδυνο κατακλίσεων) και της εφίδρωσης.  
Παράλληλα η δερματίνη καθιστά το κάθισμα πιο ολισθηρό σε σχέση με το ύφασμα και ειδικά κατά την  
λειτουργία της έγερσης (Ανύψωσης).   
Οι δυο αυτές λεπτομέρειες αποτελούν σημαντική παράμετρο στην επιλογή Ύφασμα ή Δέρμα! 
 

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας με βάση τις ανάγκες σας για 

την πολυθρόνα που θα επιλέξετε!  
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