
seduto

relaxconcept



Arm 1 Metaal rond
volledig gestoffeerd

Arm 2 Metaal rond
deels gestoffeerd

Arm 3 Dichte armleuning 
volledig gestoffeerd*

Arm 4 Metaal recht
volledig gestoffeerd

Arm 5 Metaal recht
deels gestoffeerd

KIES UIT 5 TYPES

Seduto

Seduto biedt prachtige vormgeving 
gecombineerd met voortreffelijk en 
vooral persoonlijk zitcomfort. Met recht 
het relaxconcept op maat.

Kies de rug en de poot.
Seduto biedt keuze uit 2 designs 
voor de rugleuning; een stiksel 
in y-vorm of in horizontale banen. 
Voor de poot is er keuze uit 
een zwart metalen schijfvoet 
of 5-teensvoet.

Kies je armleuning  
en ideale maat
Standaard wordt Seduto geleverd 
in combinatie met arm 3 en heeft 
de basismaat H111xB78xD80cm. 
Voor een ideale zit is er keuze 
uit 2 verschillende rughoogtes, 
zithoogtes en zitdieptes. Maak 
Seduto persoonlijk met de keuze 
uit de 5 type armleuningen.

*Arm 3 is standaard, de overige armen hebben een meerprijs. 

Schijfvoet (TMF1)      5-Teensvoet (KMF3)  

+ 8CM

RUGHOOGTE ZITDIEPTE

+ 3CM

ZITHOOGTE

+ 3CM

ievo
Stempel



Kies het ultieme relaxcomfort
Seduto is standaard voorzien van een 360° draaifunctie. Met de 
handmatige gasveerverstelling is de rugleuning en voetensteun naar 
wens te verstellen.

Voor een ultiem relaxcomfort kan tegen meerprijs gekozen worden voor 
een 2-motorige elektrische relaxfunctie. Middels de tiptoetsen op het 
bedieningspaneel aan de binnen- of buitenzijde van de armleuning* kan 
de rugleuning of het voeteneind onafhankelijk van elkaar worden 
versteld. Deze optie kan ook met accu geleverd worden, zodat een 
netsnoer niet nodig is.

Bedieningspaneel
Bij de keuze voor de elektrisch 
verstelbare relaxfunctie wordt 
de linker of rechter armleuning 
standaard voorzien van een 
bedieningspaneel. 

Bij de standaard arm 3 komt 
dit paneel aan de binnenzijde, 
bij de overige armen aan de 
buitenzijde. 

Sta-op hulp
Voor het gemakkelijk plaatsnemen en/of opstaan 
is het mogelijk om bij de elektrische relaxfunctie 
de extra sta-op functie tegen meerprijs te bestellen.

Kies het Zitcomfort
1  Standaard : Polyether SG35kg/m3 + SG30kg/m3

2  Medium : HR-schuim 38kg/m3 + HR30kg/m3

3  Excellent : Pocketveren + HR-schuim 38kg/m3 + HR30kg/m3

4  Supreme : Pocketvering + viscoschuim + HR-schuim 30kg/m3

De zitcomforts zijn altijd ondersteund door Nosagveren en 
afgewerkt met een comfortabele Diolenwattenafdeklaag. 

De zitcomforts nummer 2, 3 & 4 hebben een meerprijs.
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Bedieningspaneel

De vermelde maten en getoonde afbeeldingen kunnen enigszins afwijken. Hieraan kunnen geen rechten en/of reclamaties worden ontleend. De maximale belastbaarheid van fauteuil Seduto is 120kg.



MANUEEL OF 
ELEKTRISCH 

VERSTELBAAR

Seduto

ELEKTRISCHE STA-OP 
FUNCTIE MOGELIJK

KIES VOOR DE
 COMFORTABELE ELEKTRISCHE 
VERSTELBARE HOOFDSTEUN

KEUZE UIT EEN HOGE 
OF LAGE RUG 

& 2 ZITDIEPTES
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Stof of microleder?
Ruime keuze uit diverse soorten & 
kleuren stof en microleder. Microleder 
bestaat uit een toplaag van microvezel 
stof met daaronder leder wat zorgt 
voor zeer rijke grip en goede 
stabiliteit. 

Aandacht voor details

Elektrisch verstelbare hoofdsteun USB lader

Kies de hoofdsteun
De hoofdsteun is gemakkelijk met de 
hand te verstellen. Of kies voor de 
comfortabele elektrische verstelbare 
bediening.

usb lader
In het bedieningspaneel is 
een extra usb-lader mogelijk.

COMBISTOFFERING 
MOGELIJK


