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SHELBY

Beschrijving model

Design: Georg Appeltshauser
Mechaniek/functie: Shelby biedt met drie geïn-
tegreerde, door FSM ontwikkelde functies, een
unieke en zeer aangename mogelijkheid om te
relaxen. Het hoofdeinde van de hoge rugleuning
is gemakkelijk en traploos in steunhoek verstel-
baar. Dankzij de wipfunctie en de ruime kantel-
hoek van 17 graden kan de Shelby in een com-
fortabele relaxpositie worden gezet. 
De instelling en vergrendeling van deze positie
gebeurt met behulp van een treklus. Het draai-
mechaniek maakt gebruik in elke richting moge-
lijk. Voor de voeten is er een gemakkelijk uit-
schuifbare voetensteun die naar voren wordt
gekanteld. Gecombineerd biedt deze relaxfauteu-
il dan ook optimaal comfort. De voetensteun ach-
teraf te monteren is mogelijk. 
Vering: Elastische zittingbanden, kruislings gev-
lochten.
Vulling: Arm- en rugschalen omhuld door een
aangenaam zacht kussen. Lendesteun geïnte-
greerd in rugleuning.
Het kussen bestaat uit een Comfort Bultex-kern
in een mat gevuld met speciaal vulmateriaal van
schuimstaafjes en veertjes.

Zitkussen: Zacht, meerlaagse opbouw, Comfort
Bultex in vulling met staafjes en veren. 

Bekleding: Toevallig afwerking van de bekleding bij
zit , rug- en hoofdkussen. De overtrekken van de
voetensteun zijn eenvoudig afneembaar.
Hoofdsteun: De hoofdsteun is dankzij een speciale
techniek traploos in hoek verstelbaar.
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 voetensteun
overmatig wordt belast. De stoel kan naar voren kie-
pen. Het voetengedeelte is ontworpen om er de voe-
ten 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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PRIJZEN EURO

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

BESTELGEGEVENS
Poten: Standaard: vierteens draaivoet in hoogglans chroom 

Speciale uitvoering: speciale uitvoering met RAL-coating (zie pagina 5) Meerprijs:
Speciale uitvoering: parelglans verchroomd Meerprijs:

Kantelhoek: Standaard traploos instelbaar.

Glijders: Alle poten worden geleverd met losse glijders voor tapijt- en parketvloeren.

Bekledingsvarianten: ****Voetensteun in leer wordt aanbevolen. Als op de bestelling niets vermeld is, geldt:
bekleding voetensteun = kussenbekleding.

Schaal (bekleding buiten) niet in stof verkrijgbaar.

bij ingezonden stof*
bij ingezonden leer*

(*zie pagina 5)*
Stof prijsgroep 05

(**zie pagina 101) 06
07

15

19 

Leer prijsgroep F
A
K
N

Leerkleur op verzoek W***

*** Beschrijving zie pag. 95

FM-0111/11
Relaxfauteuil met

voetensteun (vier-
teens draaivoet, voet-
gedeelte, kanteling)

Compleet

FM-0111/21
Relaxfauteuil 

(vierteens draaivoet,
kanteling)

Compleet

Gecombineerde 
bekleding****

binnenkant
(zitting-, armleu-

ning-, en rug 
kussen)

Gecombineerde 
bekleding
buitenkant

(schaal)

FM-0111/95
voetensteun


