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Relaxfunctie
In de stoel is een onzichtbare relax-
functie ingebouwd. Met twee leren 
lussen kan men:
- De rug tot maximaal 22 graden 
traploos worden versteld. Gelijktijdig 
wordt de zit over enkele graden naar 
achter gekanteld.
- De voetsteun wordt met een druk-
cylinder onder de zitting vandaan ge-
schoven. De voetsteun kan met beide 
handen weer op zijn plek worden geduwd.

Romp Rug-aRm
Frame
Een gelast metalen frame. Samengesteld 
uit verschillen de maten buizen en strips 
(19mm, 30x3mm, usw.).
Schuim
Basis uit polyurethaan HR-vormschuim. 
In de rug is een zachter HRschuim 
gebruikt met een soortelijk gewicht van 
30 kg/m3 voor meer comfort.

Romp zitting
Frame
Gelast zwart gecateforeest frame 
waarin zich een uitschuifbare voeten-
steun bevindt.
Vering
No-sag veren
Schuim
Schuim van een polyurethaan HR-schuim 
met een soortelijk gewicht van 50 kg/m3.

Voetensteun
Gestoffeerd houten multiplex buighout 
voorzien van een polyether schuimlaag.

stoffeRing
Er zijn twee verschillende mogelijkheden 
om de puk te stofferen:

Relax function
This chair features an invisible ‘relax 
function’. using two leather loops, 
it is possible:
- to adjust the back continuously by 
up to 22 degrees. At the same time, 
the seat is tilted backwards by a few 
degrees.
- The footrest is pushed outwards 
from the seat by a pressure cylinder.
The footrest can be pushed back into 
place using both hands.

Body Back/aRm
Frame
A welded metal frame. Built from tubes 
and strips in various dimensions 
(19 mm, 30 x 3mm, etc.)
Foam
Basis of polyurethane HR-shaped foam. 
For the back, a softer HR foam is used 
with a specific density of 30 kg/m3 for 
greater comfort.

Body seat
Frame
Welded black electro-plated frame 
featuring an extendable footrest.
Springs
No-sag springs
Foam
polyurethane HR foam with a specific 
density of 50 kg/m3.

integRated footRest 
upholstered pliable wood multiplex 
with a polyether foam layer.

upholsteRy
There are two options for the upholstery
of the puk:
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1. uni in stof of leer.
2. De buitenkant gestoffeerd in stof of 
leer. De binnenkant, het zitkussen inclus-
ief voetsteun wordt in een andere stof of 
leer gestoffeerd.
In de hoes zit dacron gestept, 100 grams 
op de buitenkant en rand binnenkant, 
200 grams in de binnenkant.

ondeRstel
- Houten massieven draaivoet (houten 
kappen over een metalen voet), Voorzien 
van rubber voetjes. Afwerking: noten-
hout, matgelakt, of eiken, witgeolied of 
carbonzwart gebeitst.
- Aluminium geborstelde draaivoet, 
voorzien van kunststof voetjes. 

optie
De puk is als optie te verkrijgen met 
alleen de verstelbare rug of geheel 
zonder enige relaxfunctie.

poef
Frame
houten multiplex buighout
Schuim
polyurethaan HR-vormschuim.
Onderstel
Houten massieven draaivoet (houten 
kappen over een metalen voet), voorzien 
van rubber voetjes. Afwerking: noten-
hout, matgelakt, of eiken, witgeolied of 
carbonzwart gebeitst.

1. One-colour fabric or leather.
2. The outside upholstered in fabric or 
leather. The inside, the seat cushion and 
footrest upholstered in another type of 
fabric or leather.

Base
- Solid wooden revolving foot (wooden 
caps over a metal foot), fitted with rubber 
feet. Finish: walnut, matt varnished, or 
oak, white oil or carbon black pickled.
- Alloy brushed revolving foot, fitted  
with plastic endcaps.

option
As an option, the puk can be obtained 
with an adjustable back only, or without 
any relax function.

hockeR
Frame
pliable wood multiplex
Foam
polyurethane HR-shaped foam.
The cover contains stepped dacron, 
100-gramme on the outside and edges 
of the inside, 200 gramme in the inside.
Base
Solid wooden revolving foot (wooden 
caps over a metal foot), fitted with rubber 
feet. Finish: walnut, matt varnished, or 
oak, white oil or carbon black pickled.
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