NORTWOOD

Model Nortwood combineert een perfect zitcomfort met stijlvolle belijning.
Gun jezelf een moment van rust en kom tot jezelf na een drukke dag in deze
fauteuil Nortwood. Bekijk hier alle mogelijkheden. Ons ervaren personeel helpt
je graag bij het kiezen van jouw nieuwe relaxfauteuil.
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Kies All in House Service:
vlekkenservice & constructieservice aan huis

De slimste keuze!

NORTWOOD

Wil je je de komende 5 jaar geen zorgen maken over service en garantie?
Sluit dan bij aanschaf van je nieuwe zitmeubel All in House Service af.
Tegen een geringe meerprijs krijg je 5 jaar aanvullende service.
Vlekken of constructieproblemen worden door een vakman aan huis opgelost.

Kies je bekleding

Model Nortwood is verkrijgbaar:
- in een aantal geselecteerde kleuren van de Profijt Meubel
Stoffencollectie.
- in de vele stof- en lederkleuren van de leverancier.

Kies je onderstel
Er zijn diverse type poten verkrijgbaar. Gelieve duidelijk bij de bestelling aan te geven welk type
gewenst is. Bij alle houten poten kunnen kleurverschillen voorkomen. Deze kleurverschillen kunnen
derhalve niet als klacht aangemerkt worden en vallen niet onder de garantie.
Voet A

Voet B

OSS

TS
TS

Voet D

Voet G

OS 5-teensvoet chroom
OSS 5-teensvoet zwart

EB
EB

TSS2

TS 5-teensvoet metaal
TSS2 5-teensvoet mat zwart

EBS

EB 5-teensvoet aluminium
EBS 5-teensvoet mat zwart

DBB

DBB

DBB

DB...

schijfvoet metaal

DB..

DBBJ schijfvoet beukenhout, bruin
DBBL schijfvoet beukenhout, blank gelakt
DBDB schijfvoet beukenhout, donker bruin
DBS schijfvoet beukenhout, zwart gelakt
DBU schijfvoet beukenhout, onbehandeld
DBWN schijfvoet beukenhout, noten gelakt
DBE schijfvoet eikenhout, onbehandeld
DBEL schijfvoet eikenhout, gelakt
DBEO schijfvoet eikenhout, geolied
DBEW schijfvoet eikenhout, wit geolied
DBR1 schijfvoet notenhout, gelakt
DBR3 schijfvoet notenhout, geolied

NORTWOOD

OS
OS

Afmetingen
Afmetingen circa:		
Voet A		
Voet B 		
Voet D 		
Voet G 		

Hoogte x breedte x diepte:
106 x 75 x 82
106 x 75 x 82
106 x 75 x 82
106 x 75 x 82

Zithoogte:
46
46
46
46

Zitdiepte:
52
52
52
52

Zitbreedte:
54
54
54
54

Materialen
Dit model is gemaakt van de volgende materialen:
Romp: Metalen frame, gecombineerd met multiplex.
Zitting: Platte veren met HR-schuim 35/32 kg/m3 en HR-schuim 30/38 kg/m3
Rug: Platte veren met HR-schuim 25/15 kg/m3

Kies je comfortabele opties
Relaxfunctie

Relaxfauteuil Nortwood is standaard voorzien van een vaste hoofdsteun, manuele
relaxfunctie en een geïntegreerde voetensteun d.m.v. een gasveer.
De bedieningshendel is in zwart en metaalkleur leverbaar
-	Optioneel is de relaxfunctie ook uit te voeren met 2 elektrische motoren,
te bedienen met een tip-toets bedieningspaneeltje.
Het bedieningspaneel is in zwart en metaalkleur leverbaar
-	Optioneel kun je een accu bestellen, zodat je de relaxfauteuil vrij van snoeren
in de kamer kunt plaatsen.

Onderhoud & overige info

09-10-2019 Prijs- en modelwijzigingen, zet- en drukfouten en kleurafwijkingen voorbehouden.

NORTWOOD

Textile & Leather Protector: t.b.v. stof en zgn. geschuurde ledersoorten.
Leather Care Kit: t.b.v. afgedekt leder.
De maximale belastbaarheid van de relaxfauteuil bedraagt 120kg.

