
De slimste keuze!

JELLING

Kies je bekleding

Kies je comfortabele opties

Materialen

Onderhoud & overige info

Kies je afmeting S-M-L

Relaxfauteuil Jelling biedt ultiem zitcomfort en is een echte eyecatcher in je 
woonkamer. Dit model is standaard voorzien van een verstelbare voetensteun 
en rugleuning d.m.v. een gasveer. De relaxfauteuil kan naar eigen wens worden 
aangevuld met een sta-op functie d.m.v. van 1 of 2 elektro motoren of een 
trolleyfunctie. Bekijk hier alle mogelijkheden. Ons ervaren personeel helpt je  
graag bij het kiezen van jouw nieuwe relaxfauteuil. 
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Kies All in House Service: 
vlekkenservice & constructieservice aan huis
Wil je je de komende 5 jaar geen zorgen maken over service en garantie? 
Sluit dan bij aanschaf van je nieuwe zitmeubel All in House Service af. 
Tegen een geringe meerprijs krijg je 5 jaar aanvullende service. 
Vlekken of constructieproblemen worden door een vakman aan huis opgelost.



Model Jelling is verkrijgbaar:
-  in een aantal geselecteerde kleuren van de Profijt Meubel 

Stoffencollectie. 
- in de vele stof- en lederkleuren van de leverancier.

De relaxfauteuil is verkrijgbaar in 3 uitvoeringen: small, medium, large. 
Hierdoor kun je jouw ideale zithoogte, zitbreedte en zitdiepte bepalen.  

Afmetingen circa: Hoogte x breedte x diepte: Zithoogte: Zitdiepte:    
Small 107 x 75 x 82cm 47cm 51cm              
Medium                110 x 75 x 82cm 49cm 52cm                 
Large 114 x 79 x 85cm 51cm 54cm                  

Dit model is gemaakt van de volgende materialen:
Romp:  Metalen frame, gecombineerd met multiplex.
Zitting:  Topline veren, pocketveren, HR-schuim combinatie 35/32 kg/m3 + 40/37 kg/m3.
Rug:  Topline veren, combinatie van HR-schuim 26/18 kg/m3 en vormschuim 18/30 kg/m3.
Poten voorzijde:  Zwarte kunststof wieltjes.   
Poten achterzijde:   Kunststof zwarte wieltjes, zodat je de fauteuil eenvoudig kunt verplaatsen. 

Je kunt de 2 extra geleverde zwarte pootjes verwisselen met de 2 voorste wieltjes, 
zodat de relaxfauteuil minder kan rollen. 
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Kies je comfortabele opties

-  Afstandsbediening 
met draad. 

-  Draadloze 
afstandsbediening 
(enkel 160kg serie). 

Hoofdkussen. Trolleyfunctie (enkel 160kg serie). Sta-op functie. 
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24-05-2019 Prijs- en modelwijzigingen, zet- en drukfouten en kleurafwijkingen voorbehouden.

Textile & Leather Protector: t.b.v. stof en zgn. geschuurde ledersoorten. 
Leather Care Kit: t.b.v. afgedekt leder. 
De maximale belastbaarheid van de push-back relaxfauteuil bedraagt 120kg. 
De maximale belastbaarheid van de sta-op relaxfauteuil bedraagt 120kg of 160kg. 

Onderhoud & overige info   

Relaxfauteuil Jelling is standaard voorzien van een verstelbare rugleuning en voetensteun  
d.m.v. een gasveer, het zogenaamde ‘push-back’ systeem. 
-  Dit model heeft geen topswing.
-  Dit model is ook verkrijgbaar met een sta-op functie d.m.v. 1 of 2 elektro motoren (optie). 
-  Je kunt een accu bestellen, zodat je de relaxfauteuil vrij van snoeren in de kamer kunt plaatsen (optie). 
-  Deze relaxfauteuil met sta-op functie met een maximaal belastbaar gewicht van 160kg kan uitgebreid 

worden met een trolleyfunctie (optie). Dit kan niet los nabesteld worden. De trolley is namelijk een 
onderdeel van het frame.

-  Voor extra comfort kan er een hoofdkussen aan toegevoegd worden (optie).

De 160kg uitvoering heeft een zogenaamde ‘Herz Waage’ oftewel een hart-balans-functie.  
Hierbij komen de voeten en hart in een denkbeeldige horizontale lijn te liggen wat zorgt voor een 
optimale bloedsomloop. 
Daarnaast is de 160kg uitvoering met motor voorzien van een extra voetenstukje.


