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Caruzzo

Caruzzo is een draaifauteuil die u op het lijf geschreven is.
Hij heeft een hoge rug voor uw privacy en ambachtelijke
stoffeerdetails die ervoor zorgen dat Caruzzo een genot is
om naar te kijken. De opvallende siernaad aan de
achterzijde van de kuip wordt handvervaardigd door de
Leolux vakmensen. Dat ziet er natuurlijk fantastisch uit in
een contrasterende kleur.

Met Caruzzo creëerde Frans Schrofer een oorfauteuil van
grote klasse, met veel aandacht voor design en ergonomie.
En omdat functioneel design Leolux in het bloed zit,
voegden we een uitgekiend mechaniek toe, waarmee u zelf
bepaalt hoe actief of passief u zit.

Kenmerken

Caruzzo is leverbaar als draaifauteuil in twee
zithoogtes (+2 cm).
Binnen- en buitenzijde van de kuip kunnen apart
bekleed worden in elke Leolux bekleding.
De voet wordt uitgevoerd in gepolijst aluminium,
de handgreep in chroom. Beide kunnen worden
uitgevoerd in lak.
Voor extra comfort is er een bijpassende pouf.
Caruzzo is bekroond met de Reddot Award 2015
en Goed Industrieel Ontwerp (GIO) 2015.
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  Caruzzo - hoofdkussen

  
Afmetingen (cm)
  Lengte: 35
  Hoogte: 23

Vanaf prijzen
  Stof : € 155,00
  Leer : € 165,00

  Caruzzo - fauteuil

  
Afmetingen (cm)
  Breedte: 90
  Lengte: 78
  Hoogte: 107
  Zitbreedte: 46
  Zitdiepte: 53
  Zithoogte: 45
  Rughoogte: 75
  Armhoogte: 17

Vanaf prijzen
  Stof : € 2420,00
  Leer : € 2675,00

  Caruzzo - pouf

  
Afmetingen (cm)
  Breedte: 47
  Lengte: 57
  Hoogte: 41

Vanaf prijzen
  Stof : € 695,00
  Leer : € 760,00



CARUZZO
DESIGN: FRANS SCHROFER, 2015

Romp                                         
Metalen frame ingeschuimd

Romp zitting
Metalen frame

Romp pouf                                 
Plaatmateriaal

Vering zitting fauteuil
Hardstalen veren

Mechaniek zitting
Draaimechaniek gecombineerd met traploos vergrendelbaar neigmechaniek.
Hendel standaard: Aluminium gepolijst, optie (meerprijs): alle Leolux lakkleuren, RAL&Sikkens (M.u.v.Style)

Vijf-teens draaivoet
Standaard: Aluminium gepolijst, optie: alle Leolux epoxy- en lakkleuren, RAL&Sikkens (M.u.v.Style)

Kolom draaivoet        
Glans chroom (bij uitvoering ALU gepolijst), bij gelakte / geëpoxeerde voet bijpassende lak

Pootdoppen
Kunststof, zwart

Siernaad
Vlakke naad, dubbelnaalds naad en achterzijde speciale siernaad met de hand gemaakt

Vulling
Voorkant rug 8 cm PU/HR (vormschuim) 50/30 kg/m³, afdekking Leoskin
Bovenkant rug 4 cm PU/HR (vormschuim) 50 kg/m³, afdekking Leoskin
Zijkant rug 3 cm PU/HR (vormschuim) 50 kg/m³, afdekking Leoskin
Achterkant rug 3 cm PU/HR (vormschuim) 50 kg/m³, afdekking Leoskin
Bovenkant arm 4 cm PU/HR (vormschuim) 50 kg/m³, afdekking Leoskin
Binnenkant arm 6 cm PU/HR (vormschuim) 50 kg/m³, afdekking Leoskin
Voorkant arm 1 cm PU/HR (vormschuim) 50 kg/m³, afdekking Leoskin
Zitkussen 7 cm HR schuim 50 kg/m³, afdekking Leoskin



Bovenkant Pouf 6 cm HR schuim 40 kg/m³, afdekking Leoskin
Zijkant Pouf 3 cm Polyether                      30 kg/m³, afdekking Leoskin
Hoofdkussen 2 cm HR schuim 20 kg/m³, afdekking Leoskin

Maatopties
Zithoogte +2 cm (meerprijs, alleen fauteuil)

Design
Frans Schrofer, 2015
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