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Metalen frame
10 JAAR GARANTIE

Houten constructie en 
mechanisme

2 JAAR GARANTIE

Motor, transformator en 
afstandsbediening
2 JAAR GARANTIE

GARANTIE* VAN TOEPASSING 
OP AL ONZE FAUTEUILS

* bij normaal gebruik

NR. 1 IN DE VS
Amerikaans marktleider in sta-op fauteuils

OM de CORReCte 
fauteuil te 
KieZen 
• Lichaamslengte van de gebruiker (belangrijk voor 

de diepte van de zitting en de hoogte van zitting 
en rugleuning)

• Zitbreedte aangepast aan de lichaamsbouw van 
de gebruiker

• Gebruik van de fauteuil (kanteling via 1 of 2 
motoren voor verschillende functies zoals tv-
kijken, rusten, slapen, middagdutje...)

• Ga naar een winkel die gespecialiseerd is in 
medisch materiaal en vraag professioneel advies 
om de fauteuil te kiezen die het best past bij uw 
lichaamsbouw en het gebruik dat u ervan wilt 
maken.

Made in USA since 1985

20 MODELLEN
en meer dan  

75 REFERENTIES 
VAN FAUTEUILS

Een fauteuil die bij 
u past voor meer 

comfort
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KnOWHOW, gaRantie

VEREISTEN EN KWALITEIT

Aangepaste vering 
tegen het inzakken voor 
meer duurzaamheid en 
een permanent comfort 

Opvulling van de 
armleuningen
(schuim, gemiddelde 
dichtheid 23-28 kg/
m3)

Armleuningen die 
makkelijk vast te 
grijpen zijn

Bergvak aan de zijkant
Stabilisatie achteraan 
bij zittende of 
verlengde stand 
naargelang van het 
model

De zitting loopt 
door in de steun 
voor uw benen

Zitting in 
hoogelastisch schuim 
met hoge densiteit 
(gemiddeld 35 kg/
m3 afhankelijk van 
het model)

Verstelbare antislip-
poten
(laat geen sporen na op 
de vloer)

Rugleuning in 
kunstvezel voor een 
betere ondersteuning 
en meer comfort of 
kunstschuim met een 
dichtheid van 20 kg/
m3 naargelang van 
het model

Natuurhouten frame:
• dubbele pennen aan 
de spanningspunten
• verstevigde hoeken
• met de hand gehecht 
en gelijmd

Let op: de afmetingen van de fauteuils in deze minigids kunnen +/- 2 cm verschillen.

sMaRt teCH

De afstandsbediening, 
de transformator 
en de kabel van de 
drukveer hebben 
een controlelampje 
dat de goede werking 
aangeeft. Dankzij deze 
diodes kunt u zelf snel en eenvoudig 
de aansluitingen (bijvoorbeeld 
een geknelde, samengedrukte of 
losgekomen verbindingskabel) en 
de elektrische onderdelen (defecte 
afstandsbediening, doorgebrande 
transformator door een te hoge 
elektrische spanning, na een onweer 
bijvoorbeeld) controleren.

Met de hand gemaakt en 
in elkaar gezet. In onze 
fabriek in Pennsylvania wordt 
iedere fauteuil ambachtelijk 
vervaardigd. Ons team heeft 
meer dan 30 jaar ervaring 
en vakkennis op het vlak van 
meubelen.

Steeds meer comfort en veiligheid. In 
de loop der jaren zijn we voor onze 
fauteuils almaar betere technologieën 
en onderdelen gaan toepassen. Zo 
bieden we u steeds meer comfort en 
stevigheid, en de beste garanties inzake 
veiligheid en gebruiksgemak.
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WERKINGSPRINCIPE VAN EEN STA-OP 
FAUTEUIL MET TWEE MOTOREN
U beschikt over een oneindig aantal standen. U kunt de motor van de 
rug en/of de motor van de benensteun in werking stellen. Wanneer u de 
benensteun omhoog brengt, kantelt de achterkant van de zitting eerst licht 
naar beneden vooraleer de steun de horizontale stand bereikt. Zo behoudt 
u een betere houding in de fauteuil en vermijdt u een oncomfortabele rechte 
houding. Omdat de rug aansluit bij de achterkant van de zitting volgt hij de 
beweging en behoudt hij dezelfde hellingshoek met de zitting. Zo ontstaat er geen 
holte tussen de achterkant van de zitting en de onderkant van de rugleuning: uw zitvlak 
en onderrug worden continu en optimaal ondersteund.

DE MAXI COMFORT-FUNCTIE VOOR ONOVERTROFFEN COMFORT! 
Neem plaats in een fauteuil die is uitgerust met de Maxi Comfort-functie en u ontdekt meteen een heerlijk gevoel van totale ontspanning. Een 
dergelijke fauteuil biedt een oneindig aantal combinaties van comfortabele standen die bevorderlijk zijn voor uw gezondheid, uw welbehagen en de 
ontspanning van lichaam en geest. Probeer deze fauteuils uit en merk zelf het verschil. Zonder enige moeite verstelt u ze geleidelijk en traploos, 
van rechtop tot de meest gekantelde stand. U stopt gewoon wanneer u de voor u ideale stand hebt bereikt. Enkele populaire standen zijn TV, Bed, 
Zero Gravity en Trendelenburg. Hoe die precies aanvoelen ontdekt u met een eenvoudige druk op de knop!  IDEAAL OM TV TE KIJKEN!

PROGRAMMEERBARE AFSTANDSBEDIENING MET GEHEUGEN
U hoeft niet telkens uw fauteuil te verstellen. Programmeer gewoon uw favoriete stand op uw afstandsbediening, druk even op de knop 
en hij komt automatisch in de gewenste positie. De standen Zero Gravity en TV zijn eveneens voorgeprogrammeerd. Als u op een van de 
vier geheugenstanden drukt, kantelt uw fauteuil automatisch in de gekozen positie. Dankzij een programmeerbare afstandsbediening met 
geheugen wordt het gebruik van uw sta-op fauteuil met 2 motoren nog eenvoudiger. U behoudt uiteraard de toetsen om het mechanisme 
van de rug en de zitting onafhankelijk van elkaar te bedienen plus alle functies van een klassieke afstandsbediening (stoppen op elk 
moment, multistanden…). Deze afstandsbediening is verkrijgbaar op sta-op fauteuils met twee motoren.

TWEE MOTOREN VOOR 
MEER STANDEN EN DUS 
NOG MEER COMFORT

MAXI 
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RELAX EN KIJK OP EEN COMFORTABELE MANIER NAAR DE TELEVISIE.
In de tv-stand schuift de zitting naar achteren en blijft de voetensteun uw benen ondersteunen terwijl er een licht open 
hoek van bijna 90° is tussen de rug en de zitting. Deze configuratie (uitgeklapte benensteun met natuurlijke plooiing van de 
knieën en rug in licht gekantelde stand) vermindert de spanning en de knelpunten in nek en schouders. Deze ergonomische 
stand voor uw bovenlichaam is ideaal om tv te kijken, te lezen en uw laptop te gebruiken. Geniet van dit relaxte moment. 
Wanneer u maar wilt kunt u de hoogte van de benensteun afzonderlijk veranderen om zo uw ideale positie te vinden.

VERGEET UW STRESS DANKZIJ DE “ZERO GRAVITY” STAND
De techniek en het kantelmechanisme van de fauteuils met Maxi Comfort-functie maken de zogenaamde “Zero Gravity”-
positie mogelijk. De NASA ontwikkelde die voor het comfort van de ruimtereizigers. Deze stand doet een beroep op de wetten 
van de natuurkunde. Hij vermindert de spierspanning en de druk van de zwaartekracht op de wervelkolom. De rug kantelt, 
met het bekken lager dan de dijen, de knieën lichtjes omhoog en de voeten enigszins lager dan de knieën. Wervelkolom, 
heupen en knieën zijn zo gepositioneerd dat er een evenwicht ontstaat en alle betrokken spieren in ruststand zijn (een 
soort van neutrale stand van de spier). De “Zero Gravity”-stand vermindert de “knelpunten” door een betere verdeling van 
de krachten over alle zones van het lichaam die in contact komen met de fauteuil. De druk ter hoogte van de wervelkolom 
en de spierspanning zijn minimaal, de bloedcirculatie verbetert en elk gevoel van vermoeidheid verdwijnt. Een vorm van 
gewichtloosheid voor een intens gevoel van natuurlijke ontspanning.

ONTDEK HET WELDADIGE EFFECT VAN DE TRENDELENBURG-STAND OP UW GEZONDHEID.
Bij de Trendelenburg-stand wordt het lichaam verlengd en gestretcht, wat voor volledige ontspanning van rug en lenden 
zorgt. Bovendien bevordert dit de bloedsomloop in het hele lichaam. Deze stand werd bedacht door de Duitse arts Friedrich 
Trendelenburg. Hij brengt de voeten hoger dan het hart en het hoofd waardoor de bloedtoevoer naar de onderste ledematen 
verbetert. Heel wat dokters bevestigen de heilzame invloed van de Trendelenburg-stand op hartklachten, oedeem en andere 
problemen van de bloedsomloop, waarbij patiënten iedere dag gedurende een zekere tijd hun benen boven het niveau van 
hun hart moeten brengen. Vraag aan uw arts of de Trendelenburg-stand ook voor u geschikt en aanbevolen is.
 

KOM WEER OP KRACHTEN EN VOEL HOE VERKWIKKEND EEN DEUGDDOENDE SLAAP KAN ZIJN.
Één druk op de toets van de afstandsbediening en uw fauteuil neemt de perfecte ruststand aan. Heel wat mensen gebruiken 
deze stand om te slapen, zowel overdag als ‘s avonds. Kies uit alle mogelijke posities de ideale slaapstand (bij een afstands-
bediening “met geheugen” kunt u die programmeren en in het geheugen opslaan) en kom snel weer op krachten terwijl u 
comfortabel in uw fauteuil zit. In deze gekantelde tussenstand wordt uw fauteuil een behaaglijke plek om te genieten van 
een middagdutje of een goede nachtrust. Elke dag en elke nacht opnieuw merkt u hoe aangenaam zo’n verkwikkende slaap 
kan zijn. U wordt wakker zonder pijn, fit en goed uitgerust!

DE MAXI COMFORT-FUNCTIE 
iedeR ZiJn eigen RelaXstand

MAXI 
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PREMIUM COMFORT 
Compact model met doorlopende zitting

sta-OP fauteuils Met 1 MOtOR

STANDEN

ZittenSta-op RustenRelax

AFMETINGEN

68cm 103cm

48cm

53cm

80cm

51cm

LICHAAMSLENGTE

< 1,70 M
MAX 147 
KG > Maximale kanteling van de rug: 140°

 > Afstand tot de muur: 43 cm

(ZIE UITLEG P3)

U waardeert vast 
dat de zitting en de voetensteun doorlopen 
om zo een steun voor uw benen te vormen

PLUSPUNTEN
 > Neemt weinig plaats in: totale breedte 80 cm
 > Armleuning- en hoofdsteunbeschermers standaard 
inbegrepen
 > Uitstekend bestand tegen wrijvingen (zie uitleg p24)
 > Bestaat in een uitvoering met 2 motoren (zie uitleg p7)
 > Qualitex-bekleding (zie uitleg p20)

“SOFT TOUCH” FLUWEEL

Mokka (R+)
(Ref.1045)

Beige (R+)
(Ref. 1044)

Roze (R++)
(Ref. 1043)

Bordeaux (R++)
(Ref. 1047)

Rouge Kardinaalrood 
(R+)
(Ref. 1029)

Kardinaalrood (R+)
(Ref. 1026)

CRYPTON FLUWEEL

VLEKKENWEREND
Bij het weven van 
het fluweel en de 
microvezel wordt silicone 
gebruikt. Zo wordt de 
bekleding waterdicht en 
vlekkenwerend gemaakt.

870 e
Crypton

1 070 e
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PLUSPUNTEN
 > De zitting en de benensteun lopen in elkaar door
 > Armleuning- en hoofdsteunbeschermers standaard 
inbegrepen
 > Afstandsbediening met geheugen leverbaar tegen 
meerprijs (zie uitleg p4)

PREMIUM COMFORT MET 2 MOTOREN
2 motoren: een voor de rug, een voor de voetensteun en de sta-opfunctie

U waardeert vast
een eindeloos aantal combinaties van 
standen dankzij de 2 motoren

sta-OP fauteuils Met 2 MOtORen

AFMETINGEN

73cm 112cm

48cm

53cm

80cm

51cm

LICHAAMSLENGTE

1,60 M
TOT 1,75 M 
MAX 147 
KG

STANDEN
* licht gekantelde rugleuning

Sta-op       Zitten RelaxTv* Rusten Bed

EFFEN “SOFT TOUCH” FLUWEEL 

Taupe (R++)
(Ref. 1052)

Cognac (R++)
(Ref. 1057)

Bruin (R++)
(Ref. 1050)

 > Maximale kanteling van de rug: 174°
 > Afstand tot de muur: 63 cm

(ZIE UITLEG P3)

Kardinaalrood (R+) 
(Ref. 1059)

Bruin (R+)
(Ref. 1056)

CRYPTON FLUWEEL

CRYPTON FLUWEEL: DE 
OPLOSSING 
• TEGEN VLEKKEN
• TEGEN PROBLEMEN DOOR 
URINEVERLIES

• TEGEN GEURTJES
• TEGEN DE ONTWIKKELING VAN 
KIEMEN EN BACTERIËN

(ZIE UITLEG P23)

MICROVEZEL

Chocolade (R)
(Ref. 1054)

Crème (R)
(Ref. 1055)

Grenadine (R)
(Ref. 1058)

Flessengroen (R)
(Ref. 1051)

(zie uitleg p5)
MAXI 

1 350 e
Crypton

1 550 e
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“SOFT TOUCH” FLUWEEL

PLUSPUNTEN
 > De zitting en de benensteun lopen in elkaar door
 > Rug in T-vorm met onderaan twee zijrollen (voor een 
betere lendensteun)

 > Armleuning- en hoofdsteunbeschermers standaard 
inbegrepen

 > Bestaat in een uitvoering met 2 motoren (zie uitleg p9)
 > Bekleding in Qualitex “Soft touch” fluweel, uitstekend 
bestand tegen wrijvingen (zie uitleg p20)

U waardeert vast
de gebruiksvriendelijke afmetingen voor 
mensen die klein van gestalte zijn

99cm

AFMETINGEN

57cm

45cm

48cm

77cm

47cm

LICHAAMSLENGTE

< 1,55 M 
MAX 135 
KG

sta-OP fauteuils Met 1 MOtOR

 > Maximale kanteling van de rug: 145°
 > Afstand tot de muur: 43 cm

STANDEN

ZittenSta-op RustenRelax

Afstandsbediening
Al onze fauteuils met 1 motor zijn 
voorzien van een ergonomische 
afstandsbediening die makkelijk in 
de hand ligt. Ze heeft 2 eenvoudig 
te bedienen toetsen en een groot 
aantal combinaties. Traploos 
instelbaar.

Taupe  (R++)
(Ref. 1132)

Cognac  (R++)
(Ref. 1137)

Bordeaux  (R++)
(Re f 1138)

Bruin (R++)
(Ref. 1130)

MINI COMFORT PLUS 
Perfect geschikt voor mensen die klein van gestalte zijn

(ZIE UITLEG P3)

1 140 e
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sta-OP fauteuils Met 1 MOtOR

 > Maximale kanteling van de rug: 174°
 > Afstand tot de muur: 53 cm

PLUSPUNTEN
 > De zitting en de benensteun lopen in elkaar door
 > Armleuning- en hoofdsteunbeschermers standaard inbegrepen
 > Bekleding in Qualitex “Soft touch” fluweel, uitstekend bestand 
tegen wrijvingen (zie uitleg p20)

 > Afstandsbediening met geheugen leverbaar tegen meerprijs 
(zie uitleg p4)

MINI COMFORT PLUS MET 2 MOTOREN
De fauteuil met 2 motoren speciaal voor mensen die klein van gestalte zijn

U waardeert vast
de gebruiksvriendelijke afmetingen voor 
mensen die klein van gestalte zijn

sta-OP fauteuils Met 2 MOtORen

99cm

AFMETINGEN

57cm

45cm

48cm

77cm

47cm

“SOFT TOUCH” FLUWEEL

Brons (R++)
(Ref. 1141)

Cognac (R++)
(Ref. 1149)

Bruin (R++)
(Ref. 1143)

Bordeaux (R++)
(Ref. 1148)

LICHAAMSLENGTE

< 1,55 M
MAX 135 
KG

STANDEN
* licht gekantelde rugleuning

Sta-op Zitten RelaxTv* Rusten Bed

(ZIE UITLEG P3)

(zie uitleg p5)
MAXI 

1 370e
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sta-OP fauteuils Met 1 MOtOR

U waardeert vast
de aantrekkelijke “geribde” bekleding
in microvezel met bladmotief in reliëf

Accessoire
Voor nog meer comfort kunt u een nekkussen aan 
de rug van uw fauteuil toevoegen, verkrijgbaar in 
alle kleuren

AFMETINGEN

46cm
104cm72cm

45cm

81cm

51cm

LICHAAMSLENGTE

< 1,65 M
MAX 170 
KG

MICROVEZEL

Chocolade (R)
(Ref. 1016)

Crème  (R)
(Ref. 1018)

Grenadine  (R)
(Ref. 1013)

Flessengroen  (R)
(Ref. 1019)

VLEKKENWEREND

Bruin  (R++)
(Réf. 1010)

 > Maximale kanteling van de rug: 140°
 > Afstand tot de muur: 43 cm

STANDEN

ZittenSta-op RustenRelax

PLUSPUNTEN
 > De hoogte en de diepte van de zitting 
maken de fauteuil gebruiksvriendelijk 
voor mensen met een middelgrote 
gestalte

 > De armleuningen bieden een goede 
grip

 > De zitting en de voetensteun lopen 
in elkaar door

 > Armleuning- en 
hoofdsteunbeschermers standaard 
inbegrepen

 > Qualitex-bekleding (zie uitleg p20)

Suède(R++)
(Ref. 1006)

(ZIE UITLEG P3)

CLASSIC COMFORT 
Ideaal voor mensen 
die tussen 1,60 en 1,65m groot zijn

1 030 e
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PLUSPUNTEN
 > Alle eigenschappen van de Classic Comfort
 > Qualitex “Soft touch” fluweel, uitstekend bestand 
tegen wrijvingen (zie uitleg p24)

U waardeert vast
de trilfunctie en de verwarming die u gelijktijdig 
of apart kunt inschakelen

sta-OP fauteuils Met 1 MOtOR

“SOFT TOUCH” FLUWEEL

AFMETINGEN

Massagezones
zitting, bovenrug en onderrug

107cm
49cm

82cm 82cm

53cm

Warmtezone
onderrug

Bruin (R++)
(Ref. 1100V)

LICHAAMSLENGTE

> 1.60 TOT 1.75M
MAX 170 KG

Bordeaux (R++)
(Ref. 1118V)

Beige (R+)
(Ref. 1114V)

 > Maximale kanteling van de rug: 145°
 > Afstand tot de muur: 43 cm
 > Diepte van de zitting: 53 cm

STANDEN

ZittenSta-op RustenRelax

2 afstandsbedieningen 
1 voor de bewegingen van de sta-op fauteuil en 1 
voor de trilfunctie en de verwarming
• 1 warmtezone: onderrug
• 2 warmtestanden
• massage via trillingen
• 3 massagezones die u afzonderlijk kunt 
inschakelen: zitting (heupen/zitvlak), onderrug 
(lenden) en bovenrug (schouders)
• 2 tijdsinstellingen: 15 of 30 minuten
• 3 standen: intensiteit, snelheid, frequentie
• 3 soorten massage: in golven, afwisselend of 
continu.

MET TRILFUNCTIE 
& VERWARMING

(ZIE UITLEG P3)

COMFORT 
PLUS 

1 450e
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sta-OP fauteuils Met 1 MOtOR

U waardeert vast
de ruime keuze aan kleuren en bekledingstoffen: “Soft touch” fluweel en microvezel behandeld tegen vlekken, 
plus de exclusieve Brisa-bekleding (comfort, duurzaamheid, uitzicht: zie p24)

LICHAAMSLENGTE

> 1.60M TOT 1.75M
MAX 170 KG

AFMETINGEN

69cm 107cm

49cm

53cm

82cm

53cm

MICROVEZEL

Crème (R)
(Ref. 1115)

Chocolade (R)
(Ref. 1116)

 > Maximale kanteling van de rug: 145°
 > Afstand tot de muur: 45 cm

De zitting en de benensteun lopen 
in elkaar door voor extra comfort..

Bestaat in een uitvoering met 2 motoren  
(zie uitleg p13)

Bevestigingshaak om
 te vermijden dat de 

afstandsbediening valt

STANDEN

ZittenSta-op RustenRelax

PLUSPUNTEN
 > Armleuning- en hoofdsteunbeschermers 
standaard inbegrepen

 > Rug in T-vorm met onderaan twee zijrollen 
(voor een betere lendensteun)

 > Ergonomische bovenkant van de rug 
voor een betere ondersteuning van de 
halswervels

 > Hoogte tussen armleuningen en zitkussen 
= 18 cm in zitstand

BRISA

Brisa Bruin
(R+++) 
(Ref. 1128)

Brisa Vaalrood(R+++)
(Ref. 1126)

De meest 
DUURzAME 
bekleding!

Bruin  (R++)
(Ref. 1100)

Beige  (R+)
(Ref 1114)

Bordeaux  (R++)
(Ref. 1118)

Blauw(R++)
(Ref. 1117)

“SOFT TOUCH” FLUWEEL

Brons  (R++)
(Ref. 1108)

Taupe (R++)
(Ref. 1102)

Cognac (R++)
(Ref. 1107)

Fuchsia (R++)
(Ref. 1104)

Suède (R++)
(Ref. 1106)

(ZIE UITLEG P3)

COMFORT PLUS
De beste prijs-comfortvergelijking

1 140 e
Brisa

1 900 e
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COMFORT PLUS MET 2 MOTOREN
PLUSPUNTEN
>  Armleuning- en hoofdsteunbeschermers standaard inbegrepen
>  Rug in T-vorm met onderaan twee zijrollen (voor een betere lendensteun)
>  Ergonomische bovenkant van de rug voor een betere ondersteuning van de halswervels
>  Hoogte tussen armleuningen en zitkussen = 18 cm in zitstand
>  Programmeerbare afstandsbediening met geheugen standaard inbegrepen (zie uitleg p 4)
>  Ook verkrijgbaar met Brisa-bekleding (zie uitleg p 24)

STANDEN
* licht gekantelde rugleuning

Sta-op Zitten RelaxTv* Rusten Bed

AFMETINGEN

69cm 107cm

49cm

53cm

82cm

53cm

LICHAAMSLENGTE

 > Maximale kanteling van de rug: 174°
 > Afstand tot de muur: 61 cm

sta-OP fauteuils Met 2 MOtORen

Bordeaux (R++)
(Ref 1158)

“SOFT TOUCH” FLUWEEL

Brons ( R++)
(Ref. 1151)

Cognac (R++)
(Ref. 1159)

Bruin (R+++)
(Ref. 1160)

BRISA

Bruin (R+++)
(Ref. 1150)

Bordeaux (R+++)
(Ref. 1167)

Brisa Blauw (R+++)
(Ref. 1165)

Brisa Vaalrood (R+++)
(Ref. 1166)

BEKLEDING BRISA,

DE OPLOSSING
• TEGEN VLEKKEN

• TEGEN GEURTJES

• TEGEN DE ONTWIKKELING VAN 

KIEMEN EN BACTERIËN

De meest 
DUURzAME 
bekleding!

(zie uitleg p5)
MAXI 

(ZIE UITLEG P3)

> 1.60M TOT 1.75M
MAX 170 KG

2 130 e
Brisa

1 410 e
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PLUSPUNTEN
 > De zitting en de benensteun lopen in elkaar door
 > Rug met aanpasbare vulling
 > Optimaal comfort
 > Armleuning- en hoofdsteunbeschermers standaard 
inbegrepen

 > Qualitex-bekleding, uitstekend bestand tegen 
wrijvingen (zie uitleg p24)

COMFORT LUXE 
EN COMFORT 
LUXE MAXI
Het toppunt van comfort 
aangepast aan uw lengte

U waardeert vast
dat elk compartiment van de rug voorzien is van een ritssluiting om de vulling 
van de rug aan te passen aan de lichaamsbouw van de gebruiker, voor een 
optimale ondersteuning van lenden en hals

sta-OP fauteuils Met 1 MOtOR

AFMETINGEN LUXE

63cm 99cm

46cm

48cm

77cm

47cm

LICHAAMSLENGTE

< 1,65 M 
MAX 170 
KG

AFMETINGEN LUXE MAXI

71cm 112cm

50cm

53cm

83cm

53cm

LICHAAMSLENGTE

> 1,65 M 
MAX 170 
KG

Bruin (R++)
(Ref. Luxe 1200)
(Ref. Luxe Maxi 1300)

“SOFT TOUCH” FLUWEEL

Bordeaux (R++)
(Ref. Luxe 1208)
(Ref. Luxe Maxi 1308)

Suède (R++)
(Ref. Luxe 1206)
(Ref. Luxe maxi 1306)

Brons (R++)
(Ref. Luxe 1201)
(Ref. Luxe Maxi 1301)

 > Maximale kanteling van de rug: 145°
 > Afstand tot de muur Luxe: 45 cm
 > Afstand tot de muur Luxe Maxi: 48 cm

STANDEN

ZittenSta-op RustenRelax

(ZIE UITLEG P3)

1 340 e
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sta-OP fauteuils Met 1 MOtOR sta-OP fauteuils Met 2 MOtORen

PLUSPUNTEN
 > Hoofdsteunbeschermer standaard inbegrepen
 > 1 motor voor de rug en 1 motor voor de benensteun 
en de sta-opfunctie

 > De zitting en de benensteun lopen in elkaar door
 > Hoogte tussen armleuningen en zitkussen = 20cm 
in zitstand

 > Keuze uit 2 afstandsbedieningen: “6 knoppen” of 
“programmeerbaar”

AFMETINGEN

74cm 112cm

48cm

51cm

93cm

53cm

U waardeert vast
- de “zero gravity” stand
- de mogelijkheid om de vulling van de 
rug aan te passen (zie uitleg p14)

LICHAAMSLENGTE

1,60 M  
TOT 1,85 M
MAX 170 KG

“SOFT TOUCH” FLUWEEL

Suède (R++)
(Ref. 1406)

 > Maximale kanteling van de rug: 174°
 > Afstand tot de muur: 63 cm

STANDEN
* licht gekantelde rugleuning

Sta-op Zitten RelaxTélé* Rusten Lit

COMFORT LUXE 
MET 2 MOTOREN
Meer standen voor meer comfort

AUTODRIVE 
AFSTANDSBEDIENING 

MET GEHEUGEN 
STANDAARD INBEGREPEN 

(ZIE UITLEG P4)

Bordeaux (R++)
(Ref. 1418)

Brons (R++)
(Ref. 1401)

Fuchsia (R++)
(Ref. 1404)

Blauw (R++)
(Ref. 1407)

Bruin (R++)
(Ref. 1400)

Tegen meerprijs: 
mechanisme om 

de voetensteun te 
verlengen

 

(zie uitleg p5)
MAXI 

(ZIE UITLEG P3)

1 600 e

160 e
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COMFORT ZWARE 
LICHAAMSBOUW XL
PLUSPUNTEN

 > De zitting en de benensteun lopen in elkaar door
 > Armleuning- en hoofdsteunbeschermers standaard 
inbegrepen

 > Rug in T-vorm met onderaan twee zijrollen (voor 
een betere lendensteun)

 > Ergonomische bovenkant van de rug voor een 
betere ondersteuning van de halswervels

sPeCifieKe sta-OP fauteuil Met 1 MOtOR

De zitting is 59 
cm breed en 

kan tot 170 kg 
dragen

STANDEN

72cm 113cm

52cm

59cm

88cm

56cm

“SOFT TOUCH” FLUWEEL

Bruin(R++)
(Ref. 1502)

 > Maximale kanteling van de rug: 145°
 > Afstand tot de muur: 46 cm

1,70 M   
TOT 1,90 M
MAX 170 KG

LICHAAMSLENGTE

POSITIONS

ZittenSta-op RustenRelax

(ZIE UITLEG P3)

1 450 e
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sPeCifieKe sta-OP fauteuil Met 1 MOtOR sPeCifieKe sta-OP fauteuil Met 2 MOtORen

PLUSPUNTEN
 > De zitting en de benensteun lopen in elkaar door
 > Armleuning- en hoofdsteunbeschermers standaard inbegrepen
 > Rug in T-vorm met onderaan twee zijrollen (voor een betere 
lendensteun)

 > Ergonomische bovenkant van de rug voor een betere 
ondersteuning van de halswervels

 > Qualitex-bekleding, uitstekend bestand tegen wrijvingen (zie 
uitleg p20)

2 motoren, ook voor zwaar gebouwde mensen

AFMETINGEN

72cm 113cm

52cm

59cm

88cm

56cm

 > Maximale kanteling van de rug: 174°
 > Afstand tot de muur: 64 cm

1,70 M  TOT
1,90 M
MAX 170 KG

Programmeerbare 
afstandsbediening met 
geheugen standaard 
inbegrepen (zie uitleg p4)

Breedte van de 
zitting 
59 cm

U waardeert vast
de breedte van de zitting aangepast 
voor zwaarlijvige mensen

“SOFT TOUCH” FLUWEEL

Bruin (R++)
(Ref. 1503)

STANDEN
* licht gekantelde rugleuning

Sta-op Zitten RelaxTv* Rusten Bed

(zie uitleg p5)
MAXI 

(ZIE UITLEG P3)

1 710 e
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SPECIFIEK COMFORT

PLUSPUNTEN
 > De zitting en de benensteun lopen in elkaar door
 > Armleuning- en hoofdsteunbeschermers standaard 
inbegrepen

 > Rug in T-vorm met onderaan twee zijrollen (voor een 
betere lendensteun)

 > Ergonomische bovenkant van de rug voor een betere 
ondersteuning van de halswervels

 > Qualitex-bekleding, uitstekend bestand tegen wrijvin-
gen (zie uitleg p24)

sPeCifieKe sta-OP fauteuils Met 1 MOtOR

GROTE LICHAAMSBOUW MINI ZWARE LICHAAMSBOUW

AFMETINGEN

77cm 122cm

57cm

58cm

88cm

61cm

AFMETINGEN

63cm 102cm

46cm

58cm

88cm

49,5cm

 > Maximale kanteling van de rug: 145°
 > Afstand tot de muur: 50 cm

 > Maximale kanteling van de rug: 145°
 > Afstand tot de muur: 45 cm

Bruin (R++)
(Ref. 1520)

< 2,10 M
MAX 170 KG

LICHAAMSLENGTE

< 1,65 M
MAX 170 KG

LICHAAMSLENGTE

Voor mensen 
met een grote 

lichaamsbouw, 
tot 2,10 m

Voor kleine, 
zwaarlijvige 

mensen
Breedte van de 
zitting 59 cm

“SOFT TOUCH” FLUWEEL EFFEN

Bruin (R++)
(Ref. 1506)

“SOFT TOUCH” FLUWEEL EFFENSTANDEN

ZittenSta-op RustenRelax

(ZIE UITLEG P3)
(ZIE UITLEG P3)

1 510 e 1 490 e
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sPeCifieKe sta-OP fauteuils Met 1 en 2 MOtORen

PLUSPUNTEN
 > De zitting en de benensteun lopen in elkaar door
 > Armleuning- en hoofdsteunbeschermers standaard 
inbegrepen

 > Ergonomische bovenkant van de rug voor een 
betere ondersteuning van de halswervels

 > Qualitex-bekleding, uitstekend bestand tegen 
wrijvingen (zie uitleg p24)

ZWARE LICHAAMSBOUW 
EXTRA LARGE XXL

Bruin (R++)
(Ref. 1512)

“SOFT TOUCH” FLUWEEL EFFEN

ZWARE LICHAAMSBOUW 
3 MOTOREN XXXL

Triple XL extra large, meer standen voor meer comfort

U waardeert vast
de breedte van de zitting die 
aangepast is voor mensen met 
een zware lichaamsbouw 

“SOFT TOUCH” FLUWEEL EFFEN

Bruin (R++)
(Ref. 1530)

De zitting is 70 
cm breed en kan 

tot 227 kg 
dragen

De zitting is 
84 cm 

breed en kan 
tot 315 kg 

dragen

 > Maximale kanteling van de rug: 145°
 > Afstand tot de muur: 45 cm

1,70 M  
TOT 1,85 M
MAX 227 KG

LICHAAMSLENGTE

STANDEN

ZittenSta-op RustenRelax

AFMETINGEN

69cm 109cm

50cm

70cm

98cm

54cm

AFMETINGEN

74cm 120cm

53,5cm

84cm

114cm

56cm
1,70 M  TOT 
1,95 M
MAX 315 KG

LICHAAMSLENGTE

 > Rug in T-vorm met onderaan twee zijrollen 
(voor een betere lendensteun00)

 > Maximale kanteling van de rug: 150°
 > Afstand tot de muur: 51 cm

(ZIE UITLEG P3)

1 850 e

3 580 e



TEGEN MEERPRIJS: MECHANISME OM DE 
VOETENSTEUN TE VERLENGEN
• Uitsluitend op fauteuils met 2 motoren 
• Plus met 2 motoren zie pagina 13, Luxe met 2 motoren zie pagina 15

ACCESSOIRES / OPTIES

20

HOOFDSTEUN 
HET ACCESSOIRE VOOR NOG  
MEER COMFORT!

SERVICE À LA CARTE
Wilt u graag een bepaald model in een andere kleur of bekleding dan het 
standaardaanbod? Wij kunnen uw fauteuil op bestelling leveren in een van de kleuren 
of bekledingen in deze catalogus. Reken drie maanden voor de levering van deze 
bestelling op maat.

QUALITEX
Deze bekleding heeft met succes alle mogelijke tests doorstaan inzake duurzaamheid, 
slijtage, verkleuring en weerstand tegen wrijvingen bij intensief en frequent gebruik.

Voldoet aan de normen die zijn vastgelegd voor de meubelbranche en openbare ruimtes 
(restaurants, hotels, kantoren…) 

ONZE BEKLEDINGEN KUNNEN WE RANGSCHIKKEN IN 4 CATEGORIEËN:

Resultaat 
van slijta-
getests 

Duurzaam 
(norm  
meubel-
branche)

Zeer duurzaam
(norm  
“overheid” VS)

Superduurzaam
(resultaten van de 
slijtagetests >  3 x  
de norm “overheid”)

Extreem duurzaam
(resultaten van de 
slijtagetests >  5 x  
de norm “overheid”)

Code R R+ R++ R+++

U kunt aan de rug van uw 
fauteuil een nekkussen 
toevoegen, beschikbaar in 
12 kleuren, voor de fauteuils 
die in de VS worden 
gemaakt!

60 e160 e
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PLUSPUNTEN
 > De zitting en de benensteun lopen in elkaar 
door

 > 2 motoren: 1 motor voor de rug + 1 motor 
voor de benensteun en de sta-op functie

 > Neemt weinig plaats in
 > Hoofdsteunbeschermer standaard 
inbegrepen

 > Een eindeloos aantal combinaties van 
standen dankzij de 2 motoren

MODERN COMFORT MET 2 MOTOREN
Mooie, eigentijdse uitvoering in kunstleer

U waardeert vast
het eigentijdse design dat het bijzonder goed doet in een 
modern interieur

sta-OP fauteuils Met 2 MOtORen

LICHAAMSLENGTE

> 1,60 M 
TOT 1,80 M
MAX 170 KG

 > Maximale kanteling van de rug: 162°
 > Afstand tot de muur: 64 cm

AFMETINGEN

75cm 110,5cm

49cm

51cm

76cm

52cm

STANDEN
* licht gekantelde rugleuning

Sta-op Zitten RelaxTv* Rusten Bed

* zolang de 
voorraad strekt

“SOFT TOUCH” FLUWEEL

Bruin (R++)
(Ref. 1810)

BRISA

Brisa Zwart (R+++)
(Ref. 1811)

De meest 
DUURzAME 
bekleding!

Vulling van de rug 
in kunstschuim 
voor een stevige 
ondersteuning!

(ZIE UITLEG P3)

1 350 e
Brisa

2 110 e



22 

sPeCifieKe sta-OP fauteuils

PLUSPUNTEN
 > Neemt weinig plaats in: totale breedte 80 cm
 > De zitting en de benensteun lopen in elkaar door
 > Qualitex-bekleding, uitstekend bestand tegen wrijvingen 
(zie uitleg p24)

 > De 2 armleuningen kunt u afzonderlijk opklappen om 
het gaan zitten of opstaan langs links of rechts te 
vergemakkelijken.

 > De veren van de zitting zijn overdwars gemonteerd voor 
een betere verdeling van de drukpunten tijdens het 
verplaatsen.

 > De hoogte van de zitting is verstelbaar om ze beter 
te laten aansluiten bij de hoogte van bijvoorbeeld de 
patiëntenlift of de rolstoel.

AFMETINGEN

70cm
108 cm
à
135 cm47cm

53,5cm

82cm

51cm

47cm
à 75cm

LICHAAMSLENGTE

< 1.70M
MAX 150 KG

COMFORT ACCESS INSERT
De comfortabele oplossing op maat van mensen met beperkte mobiliteit

 > Maximale kanteling van de rug: 140°
 > Afstand tot de muur: 45 cm

30 cm

Accoudoirs relevables

+ ou -

 > Met de lift kunt u bij het gebruik 
van een patiëntenlift of bedtafel 

de zitting 30 cm verticaal omhoog 
brengen 

STANDEN

Zitten RustenRelax

U waardeert vast
de mogelijkheid om er een kussen in memoryfoam aan toe te voegen

COMFORT ACCESS

Ruimte voor een kussen 
tegen doorligwonden

Opklapbare armleuningen Bruin (R++)
(Ref. 1550)

BRISA

Brisa Zwart  (R+++)
(Ref. 1558)

De meest 
DUURzAME 
bekleding!

“SOFT TOUCH” FLUWEEL

+ of -
30 cm

(ZIE UITLEG P3)

2 210 e

1 450  e
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CRyPTON®
Een aangepaste bekleding voor wie kampt met lichte incontinentie

HOOgWaaRdige KWaliteitsBeKleding

STANDEN
AFMETINGEN

68cm 103cm

48cm

53cm

80cm

51cm

LICHAAMSLENGTE

< 1,70 M
MAX 147 
KG

 > Maximale kanteling van de rug: 140°
 > Afstand tot de muur: 43 cm

Kardinaalrood (R+)Bruin  (R+)

CRYPTON FLUWEEL

PLUSPUNTEN
 > Waterafstotend, bestand tegen vlekken, voorkomt 
dat vloeistof in de kussens dringt

 > Antibacterieel: de textielvezels zijn in de massa 
behandeld tegen schimmelvorming, kiemen, 
zwammen, bacteriën en geurtjes (en niet enkel 
door het sproeien van de bovenste lagen)

 > Makkelijk schoon te maken: met een sopje of 
water met toevoeging van 5 % bleekwater en 
een schone doek

 > Dit procedé wordt op tal van plaatsen toegepast 
in het openbaar vervoer, de luchtvaart, het 
hotelwezen en openbare plaatsen in de 
Verenigde Staten

 > Deze bekleding is verkrijgbaar op de modellen 
Premium Comfort en Premium Comfort met 2 
motoren (pagina’s 6 en 7)

Bent u bang voor 
vlekken op de stof 
van uw fauteuil?
De Crypton® technologie heeft 
een samenstelling en technische 
eigenschappen die heel wat 
voordelen bieden: • is en blijft 
jarenlang sterk waterafstotend • 
kan vaak gewassen worden • is 
behandeld tegen vlekken, geuren, 
kiemen en microben • de bekleding 
en de kleuren houden mooi in de tijd

DE OPLOSSING  
• TEGEN VLEKKEN
• TEGEN PROBLEMEN 
DOOR URINEVERLIES

• TEGEN GEURTJES
• TEGEN DE 
ONTWIKKELING VAN 
KIEMEN EN BACTERIËN

Relax
(1 en 2 motoren)

Tv
(2 motoren)

Rusten
(1 en 2 motoren)

Bed
(2 motoren)

Sta-op
(1 en 2 motoren)

Zitten
(1 en 2 motoren)

(ZIE UITLEG P3)

1 550 e
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BRISA

PLUSPUNTEN
 > Een revolutionair concept
 > Luxueus, comfortabel en soepel
 > Vlekkenwerend, voorkomt sporen en winkelhaken, bijzonder 
sterk

 > Thermisch comfort
 > Getest in het labo, beter bestand tegen 
temperatuurwisselingen dan vinyl, skai of echt leer

 > Past zich aan alle temperaturen aan en blijft frisser dan leer 
bij warm en vochtig weer

 > Blijft soepel en sterk zonder te barsten, zelfs wanneer het 
koud is

 > Technologie tegen vlekken
 > Eenvoudig schoon te maken met een sopje
 > Kan gereinigd worden met water waaraan u 5 % bleekwater 
toevoegt

 > Gaat niet af en laat geen sporen na
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BEKLEDING BRISA,
DE OPLOSSING  
• TEGEN VLEKKEN
• TEGEN GEURTJES
• TEGEN DE ONTWIKKELING VAN 
KIEMEN EN BACTERIËN

De exclusieve Brisa-bekleding: het toppunt van 
luxe en comfort! Zo mooi als leer, maar nog 
comfortabeler en duurzamer.

BRISA 

Bruin (R+++) Bordeaux (R+++)Brisa Blauw (R+++)Zwart (R+++) Brisa Vaalrood
(R+++)

HOOgWaaRdige KWaliteitsBeKleding

De meest 
DUURzAME 
bekleding!


