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PAVO

Beschrijving model

Design: Markus Hartmann
Opbouw: Romp zit- en rug, metalen structuur
geconstrueerd voor een lange levensduur.
Mechaniek/functionaliteit: Pavo heeft een bij-
zonder concept. De fauteuil kan worden toege-
past als elegante bijzetstoel met lage rug. Zowel
zonder - als mét relaxfunctie. [uiterlijk identiek]
Pavo biedt met vier geïntegreerde, door FSM
ontwikkelde functies, een unieke en zeer aange-
name mogelijkheid om te relaxen. Van lage 
bijzetfauteuil transformeert de fauteuil met een
uitklapbaar en in hoogte verstelbaar hoofdkussen
in een fauteuil met hoge rugleuning. Het zeer
gemakkelijk uitschuifbare voetgedeelte vormt een
comfortabele, extreem lange ondersteuning van
de benen. De kantelfunctie biedt het comfort van
een relaxfauteuil. Het draaimechaniek maakt
gebruik in elke richting mogelijk. 
Vering: Elastische zittingbanden, kruislings gev-
lochten en elastische rugbanden overdwars in de
metalen structuur aangebracht.
Stoffering: de romp van arm - en rugleuning van
zeer duurzaam en vormbestendig polyurethaan.
Op de armleuning, een extra laag van zacht
schuim om de bekleding te ontzien. 

Zitkussen: stevige, meerlaagse opbouw, dragende
laag en comfortlaag. 
Rugleuning: meerlaagse opbouw met ingebouwde
steun.
Bekleding: afwerking van de bekleding bij zit , rug-
en hoofdkussen. Bij de bekledingen gaat het om
vaste bekledingen.
Hoofdsteun: de hoofdsteun kan uit de rug omhoog
worden gescharnierd en in de hoogte in 4 standen
worden versteld.
Zitcomfort: dankzij intensieve research en met
gebruik van een hoogwaardige, meerlaags
materiaalopbouw hebben wij een zeer hoog zitcom-
fort bereikt. 
Draaipoot: vierteens stalen draaivoet. Standaard
hoogglans chroom, met verwisselbare glijders.
Desgewenst met RAL-coating of parelglans ver-
chroomd.
Veiligheid: Voorkom a.u.b. dat het voetengedeelte
of het ruggedeelte overmatig wordt belast. De stoel
kan naar voren of naar achteren kiepen. Het voeten-
gedeelte 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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74
82-147
76-111
78-113
53/102
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58-70
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3,90
6,57

Meerprijs: Meerprijs: 

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-0131/11
Relaxfauteuil met functie

(vierteens draaivoet, hoofdsteun,
voetgedeelte, kanteling)

Compleet

FM-0131/21
Relaxfauteuil zonder functie

(vierteens draaivoet)

Compleet

BESTELGEGEVENS
Poten: Standaard: vierteens draaivoet in hoogglans chroom 

Speciale uitvoering: speciale uitvoering met RAL-coating (zie pagina 6) Meerprijs:
speciale uitvoering: parelglans verchroomd Meerprijs:

Alle poten worden geleverd met losse beschermdoppen (glijders) voor tapijt- en 
parketvloeren.

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


