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GABO

Beschrijving model
Design: Markus Hartmann
Frame: Corpus zitting en rug, meerlaagse houtstructu-
ur ontworpen voor lange houdbaarheid.
Mechanisme/functie: Gabo heeft een speciale con-
ceptie. Hij kan als filigrane bijzetfauteuil met lage rug
bij aanwezige sofagroepen worden geplaatst. Gabo
biedt met vijf geïntegreerde, door FSM ontwikkelde
functies een unieke, zeer aangename mogelijkheid om
te relaxen. Hij verandert van een lage bijzetfauteuil in
een fauteuil met hoge leuning door de uitklapbare en in
hoogte verstelbare hoofdsteun. Door het zeer gemak-
kelijk uitschuifbare en zacht gevoerde voetgedeelte is
een beensteun tot 100 cm mogelijk. In combinatie met
de veranderbare zitschuinte biedt Gabo een uitstekend
zitcomfort dat extra ondersteund wordt doordat de
beweegbare rug traploos kan worden afgesteld.
Rugfunctie: De rug kan traploos worden verlaagd. De
omzetting gebeurt via een in het ervoor staand linker
zitgedeelte, onder het overtrekmateriaal verzonken
drukknop.
Frame: Gabo wordt geleverd als sledestoel (FM-
0133/11) met een profiel van ronde buizen Ø 25 mm
en als framefauteuil
(FM-0133/21) met een profiel met een vierkante doors-
nede van 15 x 15mm. In glanschroom.

Kussens: rugcorpus in zeer duurzame schuimopbouw

voorzien van 10 mm dikke zachte kussens. Frame bij het armgedeelte
gevoerd met een aangenaam zacht sponsrubberen draagstuk.
Zitkussen: hoogwaardige meerlaagse schuimopbouw met speciale verste-
viging bij de randen en gebombeerde dragende laag met Bultex-schuim.
De aangenaam zachte comfortlaag bestaat uit een mix van staafjes en syn-
thetische PES-vezels, aangevuld met een vliesafdekking zo zacht als wat-
ten.
Rugkussen: comfortabel en vormstabiel rugkussen met een speciale com-
fortommanteling  van staafjes, PES-vezels, vliesafdekking en ingewerkte
Bultex-schuimstofkern met lordosesteun.
Afwerking overtrek: gemakkelijke overtrekafwerking bij de zit-, rug- en
hoofdkussens. Bij de overtrekken gaat het om vaste overtrekken. Het vor-
men van plooien tijdens het gebruik is gewenst en typisch voor het model.
Hoofdsteun: de hoofdsteun kan uit de rug worden uitgeklapt, in hoogte
aangepast en in schuinte traploos worden verzet.
Zitcomfort: door intensief ontwikkelingswerk en gebruikmaking van een
hoogwaardige, meerlaagse materiaalopbouw wordt een zeer goed zitcom-
fort bereikt.
Veiligheid: Voorkom a.u.b. dat het voetengedeelte of het ruggedeelte over-
matig wordt belast. De stoel kan naar voren of naar achteren kiepen. Het
voetengedeelte is ontworpen om er de voeten op te laten rusten en maxi-
maal belastbaar met 30 kg. Houd er ook rekening mee, dat de stoel is ont-
worpen voor een maximale belasting van 120 kg.
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MODEL

MATEN CM Breedte
Diepte

Hoogte
Speciale Hoogte

Diepte zitting
Zithoogte

Speciale Zithoogte
Hoogte armleuning

BENODIGDE STOF/LEER

Zelfkant voor m1 /140
Snijkant vóór m1 /140

Leer m2

FM-0133/11
Sledestoel 
met functie

(hoofdsteun, 
voetgedeelte, 

zitschuinte, beweegbare
rug 105°-135°)

FM-0133/21
Framefauteuil 

met functie
(hoofdsteun, 
voetgedeelte, 

zitschuinte, beweegbare
rug 105°-135°)

BESTELGEGEVENS

Voetframe: Standaard: hoogglans chroom 
Speciale uitvoering: rughoekinstelling 100°-130° zonder meerprijs

Gabo, wordt standaard zonder gleiders geleverd (geschikt voor tapijt). Voor andere 
vloeren (parket, laminaat e.d.) worden er gleiders ter montage bijgeleverd.

Alle boven genoemde maten zijn zonder gleiders (met gleider + 10mm).

FM-0133/12
Sledestoel 

zonder functie
(rug neiging 105°)

FM-0133/22
Framefauteuil 
zonder functie

(rug neiging 105°)

PRIJZEN EURO

bij ingezonden stof*
bij ingezonden leer*

(*zie pagina 6)*
Stof prijsgroep 05

07

15

19  

Leer prijsgroep F
A
K
N

Leerkleur op verzoek W***

*** Beschrijving zie pag. 95


