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Flying First Class at home!
Dat is het gevoel dat deze relax fauteuil je geeft. Met één vingerdruk zet je de First Class in de relaxstand die voor
jou aangenaam is. De rug is verstelbaar in verschillende standen. De hoge rug met oren maken deze stoel ideaal
om even weg te dromen. De bijpassende pouffe maakt het relax zitten compleet. In leer of stof is krijgt de First
Class iedere keer een ander uiterlijk. Er zijn ontelbare combinaties mogelijk ook met de verschillende onderstellen.

Afmetingen (in mm)
Breedte
Diepte
Hoogte
Diepte zitting
Hoogte arm
Zithoogte
Hoogte binnenrug

Afmetingen pouffe (in mm)
830
850
1060
495
655
435
760

Breedte
Diepte
Hoogte

605
440
400

Technische specificaties
Frame
Vering
Vulling
Onderstel
Rug

Metalen buis
No-Sag veren
Vormschuim, bedekt met dacron (100 gr.)
Onbehandeld naturel eikenhout of
Beweegbare rug met gasveer

Stoffering
Leverbaar in alle leer en stofsoorten. Een overzicht van onze
verschillende leer en stofsoorten vindt u op onze site. Uw detaillist kan u uitgebreid adviseren in de keuze voor
een bekleding. Stalen van onze unieke leer en stofcollectie zijn in de winkel aanwezig.

Advies verkoopprijzen
Prijzen zijn afhankelijk van de bekledingskeuze en uitvoering. Voor een persoonlijke prijsopgave verwijzen we u
graag naar één van onze dealers.

Verkooppunten
Onze modellen zijn op verschillende plaatsen in Nederland en daarbuiten te verkrijgen. Voor een actueel overzicht
verwijzen we u graag naar onze website.
Onderhoud
Stof het leder af met een zachte doek. Neem het leer vervolgens af met een schone, lichte vochtige doek of zeem.
Bij de leersoorten staat het specifiek onderhoud per leersoort vermeld. Stoffen bekleding wekelijks met een
speciaal daarvoor gereserveerde en geschikte borstel op halve snelheid stofzuigen. Zorg er daarbij voor dat de
borstel onbeschadigd is en specifiek geschikt is voor stoffen bekleding.

Service en garantie
Mocht u ondanks onze strenge kwaliteitseisen niet tevreden zijn met uw meubelstuk, dan kunt u contact
opnemen met de detaillist waar u het meubel heeft gekocht. Via hem kunt u uw klacht aan ons voorleggen.

Colorbox
Tegen een meerprijs is het onderstel verkrijgbaar in de 7 overige kleuren staal en 9 overige kleuren hout van de
Colorbox. Onderling kleurverschil bij hout is mogelijk en geen reden tot reclamatie.
Ritsen
Ritsen zijn verkrijgbaar in de 9 kleuren van de Colorbox. Roestvrijstaal is mogelijk.
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