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MATE

Beschrijving model
Design: Georg Appeltshauser.
Frame: zitting, voetgedeelte, rugleuning en
armleuningen, metalen structuur met hoekversterkin-
gen.
Mechaniek: gepatenteerd, ontworpen op duurzaam-
heid. Alle draaipunten met onderhoudsvrije ongele-
geerd stalen glijlagers.
Werking: gescheiden instelling van voetgedeelte en
rugleuning via twee 24 Volt motoren. Voetgedeelte en
rugleuning kunnen onafhankelijk van elkaar in elke
gewenste positie blijven staan. Bij het uitschuiven van
het voetgedeelte helt de zitting naar achteren, het 
zitcomfort wordt daardoor in de actieve relaxpositie 
duidelijk verhoogd. Bij het achterover laten gaan van
de rugleuning ontstaat een extreem lang voetgedeelte
van max. 110 cm.
Motoren: twee 24 Volt lineaire motoren met overbela-
stingsbeveiliging en eindschakelaar.
Energie: standaarduitvoering met lichtnetaansluiting
230 Volt en voeding 24 Volt. Speciale uitvoering met
ACCU 24 Volt en externe lader 230/ 24 Volt, ACCU
geïntegreerd in de rugleuning. Extra oplaadkabel om
gemakkelijker toegang.
Bediening: bedieningselement zichtbaar of niet 
geïntegreerd in het zijgedeelte. Naar keuze voor links-
of rechtshandigen.
Kussens: Zitting: Bultex meerlaags opbouw met elasti-
sche en comfortlaag. Rugleuning met speciale vulling

voor extra comfort en ingebouwde lendensteun.
Armleuning met extra zachte vulling om de bekleding te
sparen. Nekkussen met donzige vulling. 
Afwerking bekleding: vlot afgewerkt met stof en leer. De
bekledingsstoffen zijn niet geniet en kunnen in de fabriek
worden vervangen. Kantnaden met sierkapnaad 
[zie blz. 24].
Nekkussen: Het los nekkussen is op een edelstalen 
beugel geschoven, ca. 10cm in hoogte verstelbaar en
gemakkelijk afneembaar. De RVS beugel vervalt als wordt
gekozen voor de alternatieve nekrol FM-0139/97. De
bekleding heeft geen vaste en kan daarom gemakkelijk
worden gereinigd.
Zitcomfort: ergonomisch vormgegeven zitting-/rugleuning-
profiel met extra zachte laag. Extra lang voetgedeelte van
max. 110 cm. Ligpositie bevordert de ontlasting van hart
en bloedsomloop.
Schotelvoet: Vlakke stalen voet met oppervlakteveredelde
bovenzijde. Draailager met ongelegeerd stalen 
glijlagers, onderhoudsvrij. Draaicirkel van de lichtnetversie
beperkt tot 340°, accu-versie vrij draaibaar.
Stroomaansluitingen: met EU-stekker plat 230 Volt,
desgewenst exportuitvoering in overleg.
Veiligheid: Voorkom a.u.b. dat het voetengedeelte of het
ruggedeelte overmatig wordt belast. De stoel kan naar
voren of naar achteren kiepen. Het voetengedeelte is 
ontworpen om er de voeten op te laten rusten en maximaal
belastbaar met 30 kg. Houd er ook rekening mee, dat de
stoel is ontworpen voor een maximale belasting 
van 120 kg.
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of          Meerprijs:

met FM-0139/97met FM-0139/98

(Lus 39)

FM-0139/97
Nekkussen met lus en

tegengewicht

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-0139/11
Relaxfauteuil met motor

Standaarduitvoering N = netvoeding
Speciale uitvoering A = accuvoeding

Compleet met nekkussen FM-0139/98 standaard
Alternatief: met Nekkussen FM-0139/97

FM-0139/98
Nekkussen

BESTELGEGEVENS
Motoren: standaarduitvoering: N = netvoeding

Speciale uitvoering: A = accuvoeding Meerprijs:
Lichtnetaansluiting: uitvoering EU: 230 V platte stekker, exportuitvoering in overleg.
Bedieningsknoppen: standaarduitvoering in de armleuning onder de bekleding geïntegreerd voor rechtshandigen

optioneel in de armleuning onder de bekleding geïntegreerd voor linkshandigen     zonder Meerprijs 
Speciale uitvoering: losse handbediening met zwarte spiraalkabel Meerprijs:

Bedienings:      paneel zichtbaar en geanodiseerd aluminium of alu zwart                                                Meerprijs:
Draaivoet: standaarduitvoering: chroom-parelglans

speciale uitvoering: chroom-glans Meerprijs:
speciale uitvoering: met RAL-coating (zie pagina 6) Meerprijs:

Extra oplaadkabel:       om gemakkelijker toegang Meerprijs:

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


