
BASIC / TRONES / ARC

Model 2014

Afgebeeld Model TR

Basic systeem (zonder voetklep!) :
De fauteuil beschikt over een manueel bedienbaar relaxmechanisme d.m.v. een gasveer.
Het bovenste gedeelte van de rug bevat een topswing deze kan manueel in de gewenste stand worden gezet zodat
het hoofd naar wens kan worden ondersteund.

TR systeem :
De fauteuil beschikt over een manueel bedienbaar relaxmechanisme d.m.v. een gasveer.
Het bovenste gedeelte van de rug bevat een topswing deze kan manueel in de gewenste stand worden gezet zodat
het hoofd naar wens kan worden ondersteund. TR modellen worden geleverd met gepatenteerd relaxsysteem met voetklep.
Het voetklep mechanisme wordt bediend d.m.v. de hendel aan de zijkant van de fauteuil (v.s.l.).
De fauteuil hee� een ingebouwde kantelfunc�e die wordt geactiveerd wanneer het voetklep mechanisme in werking wordt
gezet.

Arc systeem:
De fauteuil beschikt over een elektrisch bedienbaar relaxmechanisme, met bedieningstoetsen, d.m.v. 2 motoren inclusief
accu. Het bovenste gedeelte van de rug bevat een topswing deze kan manueel in de gewenste stand worden gezet zodat
het hoofd naar wens kan worden ondersteund. Arc modellen worden geleverd met gepatenteerd relaxsysteem met
voetklep. Het voetklep mechanisme wordt bediend d.m.v. de bedieningstoetsen van de fauteuil (v.s.l.).
De fauteuil hee� een ingebouwde Herz Waage functie waardoor een ideale relaxstand wordt gecreëerd. Dit systeem is
voorzien van een “retourknop” wat betekent dat zowel rug als voetklep in één beweging worden terug gezet in de begin
stand.
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(R) evolu�on
NL / BE Adviesverkoopprijslijst in Euro per 01-03-2020

Model
uitvoering Linnen Stof 10 Stof 30 Stof 50 Leder 05 Leder 10 Leder 20 Leder 40

2014

Basic 2014 - GV 1472 1610 1828 2193 1731 1800 1868 1921

TR 2014 - GV 2132 2332 2651 3179 2508 2607 2706 2783

Arc 2014 - 2M + ACCU 2473 2705 3076 3687 2908 3023 3139 3227

Standaard uitvoering

X-60 Chroom, Chroom geborsteld, Zwart, Bruin, Antraciet

Opties tegen meerprĳs

X-70 RVS, zwart, bruin , antraciet 251 Zithoogte

X-85 RVS, zwart, bruin , antraciet 200 S = 44 cm

Disc 60 Chroom geborsteld , zwart, bruin , antraciet 145 M = 46 cm

Disc 80 RVS , zwart 200 L = 48 cm
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Product informatie
Rugleuning Zitting Armleuning

Polyether kwaliteiten Vormschuim 50 kg / m3 Vormschuim 50 kg / m3 Vormschuim 38 kg / m3

Materialen Staal Staal met vering Staal

Afmetingen (cm): standaard is Medium (M)

Zithoogte 46 Totale hoogte 108 Breedte voorstaand 77

Zitdiepte 52 Totale diepte 84

Maten kunnen minimaal afwĳken van de werkelijkheid.

Opties tegen meerprijs

X-70
RVS
Zwart
Bruin
Antraciet

X-85
RVS
Zwart
Bruin
Antraciet

Disc 60
Chroom geborsteld
Zwart
Bruin
Antraciet

Disc 80
RVS
Zwart

Diverse informatie

Bij combinatie-stofferingen in verschillende prijsklassen wordt de duurste klasse aangehouden.

Voor informatie metrage stof / leder kunt u contact opnemen met Gealux.
© Technische wijzigingen en typ- en drukfouten voorbehouden, maten kunnen minimaal afwijken van de werkelijkheid.
Op alle leveringen zĳn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Standaard uitvoering

Topswing-neksteun
verstelling

BASIC-TR-ARC

Rugleuning
verstelbaar
d.m.v. gasveer

BASIC-TR

Voetsteun handmatig
Verstelbaar

TR

Herz Waage functie
2 motorig
inclusief accu

ARC

Keuze zithoogte
S = 44 cm
M = 46 cm
L = 48 cm

De bediening en laadpunt
worden aangepast aan de
voet wanneer deze in zwart
of bruin besteld wordt.

X-60
Chroom ,Chroom geborsteld ,
Zwart ,Bruin , Antraciet
Bronze

LET OP !!! De
bedieningen met een
bronze poot is altĳd
RVS look


