
AlvikAlvik

Draaifauteuil verkrijgbaar in small, medium en large uitvoering.

Zit : Nosagveren met HR-schuim

Inclusief hoofdsteunverstelling.

Inclusief gasveer voor manueel verstelbare relaxfunctie.

Draaifauteuil verkrijgbaar in small, medium en large uitvoering.

Rug : Nosagveren met HR-vormschuim 35/32 kg/m3

Romp : Metalen frame gecombineerd met multiplex

Rug : Nosagveren met HR-vormschuim 35/32 kg/m3

Pootmateriaal : Hout of metaal

Pootmogelijkheden : Voet B, voet C en voet D 

Relaxfunctie : Manueel verstelbaar middels gasveer, inclusief hoofdsteunverstelling.

  Optioneel (meerprijs) verkrijgbaar met 2 elektrische motoren, 

  evt. aan te vullen met accu.

Onderhoudsmiddelen verkrijgbaar

Bij de aangegeven maten kunnen afwijkingen ontstaan (ca. 2cm). 

Draai-/Relaxfauteuil small armtype 29, voet B,                       

model NTB trompetvoet metaal geborsteld

H=110, W=84, L=80     B=45, C=52 



AlvikAlvik

5034 - armtype 29

Draai-/Relaxfauteuil medium

5034 - armtype 29

H=115, W=84, L=80     B=47, C=52 

Draai-/Relaxfauteuil small

5034 - armtype 29

H=110, W=84, L=80     B=45, C=52 

Draai-/Relaxfauteuil large

5034 - armtype 29

Bij de aangegeven maten kunnen afwijkingen ontstaan (ca. 2cm). 

H=117, W=88, L=82      B=49, C=54

Er zijn diverse typen poten verkrijgbaar, gelieve duidelijk bij de bestelling aan geven welke voet gewenst is.

TS 5-teensvoet metaal, geborsteld Small 16,2 cm

TS Medium 18,7 cm

Large 20,7 cm

NTB NTB Small 16,2 cm

Medium 18,7 cm

Poothoogte:

trompetvoet metaal, geborsteld

Voet B

Medium 18,7 cm

Large 20,7 cm

DBB schijfvoet metaal, geborsteld Small 12,5 cm

Medium 14 cm

Large 16,5 cm

Poothoogte:Voet C

DBB DBS Small 13 cm

DBM Medium 14 cm

DBDB Large 16,5 cm

DBW

DBBL

DBBO

DBE

schijfvoet beukenhout, geolied

schijfvoet eikenhout, onbehandeld

schijfvoet beukenhout, blank gelakt

schijfvoet beukenhout, zwart gelakt

schijfvoet beukenhout, wengé gelakt

schijfvoet beukenhout, donkerbruin gelakt

schijfvoet beukenhout, mahoniekleur gelakt

DBE

DB… DBEL schijfvoet eikenhout, gelakt

DBEO schijfvoet eikenhout, geolied

DBEW schijfvoet eikenhout, wit geolied

DBR1 schijfvoet notenhout, gelakt

DBR3 schijfvoet notenhout, geolied

DBR4 schijfvoet notenhout, wit geolied

schijfvoet eikenhout, onbehandeld

Onderhoudsmiddelen verkrijgbaar



AlvikAlvik

Small 12,5 cm

EB Medium 14,5 cm

EBS Large 16,5 cm

Voet D

5-teensvoet zwart

Afhankelijk van de gebruikte voet kan de hoogte van de fauteuil enkele centimeters afwijken t.o.v. de opgegegeven hoogte 

5-teensvoet aluminium 

Poothoogte:

Afhankelijk van de gebruikte voet kan de hoogte van de fauteuil enkele centimeters afwijken t.o.v. de opgegegeven hoogte 
maten. Zie hiervoor de bovengenoemde verschillen in de poothoogte.

Onderhoudsmiddelen verkrijgbaar


