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SMILE

Beschrijving model

Design: Georg Appeltshauser
Frame: Zitting, rugleuning en armleuningen,
gelaste staalconstructie.
Mechaniek: Nieuw ontwikkeld gepatenteerd
relaxfauteuil-mechaniek.
Functie: De Smile heeft een nieuw ontwikkeld
mechaniek van de 4e generatie. Een zeer lang
voetgedeelte en de eenvoudige, lichte bediening
zijn de opvallende kenmerken van dit mechaniek.
Het is gelukt om het mechaniek van onderen
bijna volledig af te dekken. Het design en de
veiligheid konden aanzienlijk worden verbeterd.
Door een lichte druk tegen de rugleuning kan het
voetgedeelte gemakkelijk worden uitgeklapt. Bij
de variant met de voeteneind-vergendeling kan
het voeteneind op elk gewenste stand vegren-
deld worden. Via de voorstaand linker armleu-
ning kan de rugleuning comfortabel worden ver-
steld.
Vering: elastische banden, dicht kruislings
gevlochten.
Vulling: Zitting: Bultex meerlaags opbouw.
Dragende vulling SG 45. Comfortlaag met inge-
werkte bolling. Deklaag van extra zachte vulling.
Rugleuning en armleuningen: vormbestendige
polyurethaan vormschuimvulling met extra
deklaag van zachte vulling.

Verwerking van de bekleding: Bij de bekledingen
gaat het om vaste bekledingen.
Nekkussen: het nekkussen is op een edelstalen
beugel geschoven, in hoogte verstelbaar en gemak-
kelijk afneembaar. De RVS beugel vervalt als wordt
gekozen voor de alternatieve nekrol FM-0212/97.
De bekleding heeft geen vaste en kan daarom
gemakkelijk worden gereinigd.
Zitcomfort: Functionaliteit en vulling zijn ontworpen
met het oog op een zeer hoog zitcomfort. De ergo-
nomische,  gevormde rugleuningcontour heeft een
ingebouwde  lendensteun.
Draaischijf: Standaard draaischijf in trompetvorm in
parelglans verchroomd. Naar wens in ralkleur of
hoogglans verchroomd. In speciale uitvoering ook
plat in parelglans verchroomd uit het programma
Mate te leveren.
Rug: de inclinatie van de rug kan later in een ca.
4cm verder naar beneden liggende positie veran-
derd worden of moet bij de bestelling meegedeeld
worden. 
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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met 
FM-0212/97

met 
FM-0212/98

FM-0212/97
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-0212/98
Nekkussen

FM-0212/22
Relaxfauteuil met blokkering 

van het voetendeel
Compleet met nekkussen 

FM-0212/98 standaard
Alternatief:

met Nekkussen FM-0212/97

BESTELGEGEVENS
Draaipoot: Standaard: trompetvorm parelglans verchroomd

Speciale uitvoering: vgl. RAL gecoat (zie pagina 6) Meerprijs:
chroom glans Meerprijs:

Speciale draaivoet: draaivoet uit het programma Mate in parelglans            Meerprijs:
draaivoet uit het programma Mate in chroom-glans       Meerprijs:
draaivoet uit het programma Mate in RAL-coating         Meerprijs: 
(zie pagina 6)

Nekkussen: Standaard-Nekkussen: FM-0212/98
Alternatief-Nekkussen: FM-0212/97          

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

Meerprijs:

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

PRIJZEN EURO


