
BENTLEY

Produktinformatie

verwerkte materialen

ROMP : Metalen frame; Multiplex

ZIT : Nosagveren; SANDWICH (Lastilux + HR Schuim 30kg/m3 + ; Diolenwattenafdeklaag;

RUG : Schuim HR 30kg/m3; Diolenwattenafdeklaag;

POTEN : Metaal

1 Metalen frame

2 HR Schuim 30kg/m3

3 Nosagveren

4 Sandwich Lastilux / Visco Schuim HR 30kg/m3



BENTLEY
 Produktinformatie

De draaifauteuils hebben hun individuele karakter, design en afmetingen.

Stoffeerwijze: Vaste stoffering met een nonchalante uitstraling - plooivorming is niet te vermijden 

c.q. productgebonden.

Bekleding varianten: 

1. geheel stof 

2. geheel leder 

3. stof / leder combinatie met de volgende verdeling: (tegen meerprijs) 

A3: zit + rug + achterkant in stof (1); armlegger in leder (2) 

A8: zit + rug + armlegger in stof (1); achterkant + zijde van armlegger in leder (2) 

A10: achterkant + zijde van armlegger in stof (1); zit + rug + armlegger in leder (2) 

De mogelijkheid bestaat om -tegen meerprijs- bij de varianten A8 / A10  een combinatie te maken uit 2 

kleuren stof of uit 2 kleuren leder of stof met leder. Bij uitvoering leder/leder is het alleen mogelijk om 2 

kleuren te kiezen uit dezelfde ledersoort.

Positie 1 bepaalt prijscategorie, positie 2 is variant tegen meerprijs. Zie onderstaand overzicht. 



Twee uitvoeringen onderstel

Draaifauteuil

Fauteuil vast

Rugvarianten

Armleuningvarianten

Arm 1, 2 en 4 zijn voor draaifauteuil / arm 3 is voor vaste fauteuil

Arm 4 tegen meerprijs, Leverbare metalen kleur: Alleen zwart

Voor prijzen zie prijsbladen.

Contrastnaad 

Voor overzicht beschikbare stoffen die met contrastnaad kunnen: zie stof - leder lijst.  

Onderstaand de drie beschikbare contrastkleuren: 

S10/1003 bruin 

S10/415 licht grijs 

S10/861 licht beige 

Graag de keuze op de order aangeven: kleur en het nummer van de gewenste naad. 

Zonder vermelding wordt altijd standaard geleverd (Ton sur Ton). 



De mogelijke uitvoeringen van deze fauteuil

Draaifauteuil manueel+gasveer : de hendel ontspant het relaxmechanisme, het ruggedeelte gaat naar

achter, de voetsteun gaat omhoog. Handmatig verstelbare hoofdsteun is standaard. 

Draaifauteuil 2M - door de bediening wordt de relaxfunctie vrijgegeven, de achterkant gaat naar achteren,

afzonderlijk, wordt de voetsteun bestuurd. Handmatig verstelbare hoofdsteun is standaard. 

Draaifauteuil 2M+opstahulp - door de bediening wordt de relaxfunctie vrijgegeven, de achterkant gaat 

naar achteren, de voetsteun wordt afzonderlijk bediend. Als de voetsteun in de ingeklapte stand staat,

kan de functie van de opstahulp worden geactiveerd met dezelfde knop. 

 Handmatig verstelbare hoofdsteun is standaard. 

Opties tegen meerprijs  Draaisysteem draait 350 graden. 

- manuele lendesteun

- elektrische lendesteun (alleen mogelijk met 2M en 2M+opstahulp) 

- elektrische hoofdsteun (alleen mogelijk met 2M en 2M+opstahulp) 

- zit verwarming 

- rug massage 

Welness opties

Voor de Welness opties komt een extra trafo. De optie verwarming en massage kan niet op een accu 

functioneren. Deze beide opties moeten normaal aangesloten worden op netstroom.  

Opties

Elektrische pomp t.b.v. opblaasbare lendesteun. Inclusief netvoeding en  bedieningspaneel.  

Zitverwarming: stoelverwarming met 3 standen. Inclusief netvoeding en bedieningspaneel met een

verlichte schakelaar.

Rug massage: pneumatisch massagesysteem met 2 zones. Inclusief netvoeding en bedieningspaneel.  

De Welness massage slaat na +/- 15 minuten automatisch af. De verwarming na +/- 60 minuten.  

Alle 3 Welness opties zijn te combineren met relaxfauteuil 2M en 2M+opstahulp. 

Welness kan ook in handmatige fauteuil (alleen verwarming en massage). 



Bedieningsmogelijkheden 

Bedieningspaneel kan links of rechts worden besteld. De uitzondering is de handmatige versie waarbij de 

hendel alleen links mogelijk is (voorstaand gezien). De hendel is beschikbaar in alu en zwart. Noteer 

duidelijk op de order. Bij gebrek aan informatie wordt altijd de kleur alu geleverd.

Positie bedieningspaneel: Arm 1 en arm 2 aan buitenzijde, arm 3 aan binnenzijde.

Bij de draaifauteuils 2M en 2M+opstahulp bestaan er 3 types van bediening : standaard, 

met USB aansluiting (tegen meerprijs) of bediening van snoer met magneet (tegen meerprijs)

Positie bediening met snoer: bij alle armen aan buitenzijde.

Bij de draaifauteuils 2M en 2M+opstahulp is het mogelijk een ingebouwde accu tegen meerprijs 

te bestellen. 

Verminderde batterij  wordt aangegeven door geluid-en of rood lichtsignaal op het bedieningspaneel. 

Het wordt aanbevolen om de functies individueel te bedienen !! 

Poten

Leverbare conus kleuren

bus  conus in chroom wordt toegepast op poten chroom, RVS en geborsteld

bus conus in zwart voor poten zwart en houten poten

Voor beschikbare houtskleuren: zie houtstalen bundel DFM 

Twee zithoogtes

Draaifauteuil

Vaste fauteuil: de hoogte van de stoel wordt geregeld door de hoogte van de voet:

MF1 - standaard = 4cm zie prijslijst/ + 2cm mogelijk wordt dan MF2

Wieltjes of wieltjes in combinatie met poten hebben altijd een hoogte van 4cm 

Let op! Andere hoogte niet mogelijk



1 ) BASIS

D) Draaifauteuil met gasveer

2 ) MAAT

S) Small M) Medium L) Large 

H=107 / W=78 / L=90 H=115 / W=78 / L=90 H=125 / W=78 / L=90

3 ) RUG

1) Rug1 2) Rug2 3) Rug3 

4 ) ARM

1) Arm1 2) Arm2 4) Arm4 *Meerprijs 

5 ) MECHANISME

G) Met gasveer 2) 2M relaxfunctie *Meerprijs O) 2M + opstahulp *Meerprijs 

6 ) BEDIENING

M) Handbediening L) ElektrischeLinks(voor2M en2M opstahulp) R)ElektrischeRechts(voor2 en2M opstahulp) 

DRUKKNOP - in prijs DRUKKNOP - in prijs 

DRUKKNOP&USB - Meerprijs DRUKKNOP&USB - Meerprijs 

DRUKKNOP zwart - in prijs DRUKKNOP zwart - in prijs 

DRUKKNOP&USB zwart - Meerprijs DRUKKNOP&USB zwart - Meerprijs 

Bediening aan snoer+magneet - Meerprijs.* Bediening aan snoer+magneet -Meerprijs.* 

ACCU 1 - Meerprijs.* ACCU 1 - Meerprijs.* 

7 ) HOOFDSTEUN

-) Handbediening E) elektrische hoofdsteun 

 (voor 2M en 2M opstahulp) *Meerprijs 

8 ) LENDEPOMP

-) zonder lendepomp P) manuele lendepomp *Meerprijs E) elektrische lendepomp(voor 2M en 2M 

opstahulp)  *Meerprijs 



9 ) VERWARMING

-) zonder verwarming V) elektrische verwarming (voor 2M en 2M

opstahulp) *Meerprijs 

10 ) MASSAGE

-) zonder massage M) elektrische massage(voor 2M en 2M 

opstahulp)*Meerprijs 

1 ) BASIS

S) Fauteuil 

2 ) MAAT

S) Small M) Medium L) Large 

H=107 / W=78 / L=90 H=115 / W=78 / L=90 H=125 / W=78 / L=90

3 ) RUG

1) Rug1 2) Rug2 3) Rug3 

4 ) ARM

3) Arm3 

5 ) MECHANISME

G) Met gasveer 2) 2M relaxfunctie *Meerprijs O) 2M + opstahulp *Meerprijs 

6 ) BEDIENING

M) Handbediening L) ElektrischeLinks(voor2M en2M opstahulp) R)ElektrischeRechts(voor2 en2M opstahulp) 

DRUKKNOP - in prijs DRUKKNOP - in prijs 

DRUKKNOP&USB - Meerprijs DRUKKNOP&USB - Meerprijs 

DRUKKNOP zwart - in prijs DRUKKNOP zwart - in prijs 

DRUKKNOP&USB zwart - Meerprijs DRUKKNOP&USB zwart - Meerprijs 

Bediening aan snoer+magneet - Meerprijs.* Bediening aan snoer+magneet -Meerprijs.* 

ACCU 1 - Meerprijs.* ACCU 1 - Meerprijs.* 



7 ) HOOFDSTEUN

-) Handbediening E) elektrische hoofdsteun 

 (voor 2M en 2M opstahulp) *Meerprijs 

8 ) LENDEPOMP

-) zonder lendepomp P) manuele lendepomp *Meerprijs E) elektrische lendepomp(voor 2M en 2M ) 

opstahulp)  *Meerprijs 

9 ) VERWARMING

-) zonder verwarming V) elektrische verwarming (voor 2M en 2M

opstahulp) *Meerprijs 

10 ) MASSAGE

-) zonder massage M) elektrische massage(voor 2M en 2M 

opstahulp)*Meerprijs 

Onderstaande combinaties zijn niet mogelijk!

1. Gasveer in combiantie met elektrische hoofdsteun

2. Massage en verwarming kunnen NOOIT met accu.

Deze beide functies werken alleen op netstroom met kabel.



Positie 1 bepaalt prijscategorie, positie 2 is variant tegen meerprijs. Zie onderstaand overzicht. 

A3 A3 A3 A3

meerprijs meerprijs meerprijs meerprijs

1e stof / 2e stof € 55 1e stof / 2e stof € 55 1e stof / 2e stof € 55 1e stof / 2e stof € 55

stof / leder € 198 stof / leder € 198 stof / leder € 198 stof / leder € 198

1e leder / 2e leder € 77 1e leder / 2e leder € 77 1e leder / 2e leder € 77 1e leder / 2e leder € 77

Bij varianten leder / leder alleen mogelijk om combinatie te maken met 2 kleuren uit dezelfde ledersoort

Positie 1 bepaalt prijscategorie, positie 2 is variant tegen meerprijs. Zie onderstaand overzicht. 

A8 A8 A8 A8

meerprijs meerprijs meerprijs meerprijs

1e stof / 2e stof € 55 1e stof / 2e stof € 55 1e stof / 2e stof € 55 1e stof / 2e stof € 55

stof / leder € 198 stof / leder € 198 stof / leder € 198 stof / leder € 198

1e leder / 2e leder € 77 1e leder / 2e leder € 77 1e leder / 2e leder € 77 1e leder / 2e leder € 77

Bij varianten leder / leder alleen mogelijk om combinatie te maken met 2 kleuren uit dezelfde ledersoort

Positie 1 bepaalt prijscategorie, positie 2 is variant tegen meerprijs. Zie onderstaand overzicht. 

A10 A10 A10 A10

meerprijs meerprijs meerprijs meerprijs

1e stof / 2e stof € 55 1e stof / 2e stof € 55 1e stof / 2e stof € 55 1e stof / 2e stof € 55

stof / leder € 231 stof / leder € 231 stof / leder € 231 stof / leder € 231

1e leder / 2e leder € 77 1e leder / 2e leder € 77 1e leder / 2e leder € 77 1e leder / 2e leder € 77

NL

PRIJSLIJST 

Bentley
Artikel code

OMSCHRIJVING Draaifauteuil  met  

gasveer                                

 (basis)

Fauteuil  met  gasveer                                

 (basis)

3 1.186 1.186

4 1.212 1.212

Stof EUR EUR

2 1.177 1.177

7 1.285 1.285

8 1.324 1.324

5 1.225 1.225

6 1.247 1.247

L10 (W1) 1.509 1.509

L20 (W2) 1.540 1.540

9 1.366 1.366

Leer EUR EUR

L30 (WM/W9/W12/RETRO) 1.595 1.595

L40 (W10/W11/WR) 1.690 1.690



Bij varianten leder / leder alleen mogelijk om combinatie te maken met 2 kleuren uit dezelfde ledersoort

Meerprijs voor funtie Meerprijs voor poten

Arm 4 (Alleen draaifauteuil) 46 KMF1 N schwarz

2M relaxfunctie 213 KMF1 chrom

2M + opstahulp 532

Electrische hoofdsteun voor 2M en 2M opstahulp 255

Manuele lendepomp 46

Elektrische lendepomp voor 2M en 2M opstahulp 323 KMF3 schwarz

Elektrische verwarming 323 KMF3 chrom 

Elektrische massage 565 KMF3 RVS

Hendel alu

Hendel zwart

Drukknop KMF7 schwarz

Drukknop & USB 70 KMF7 poliert

Drukknop zwart KMF7 gebuerstet

Drukknop & USB zwart 70

AKU 1 = accu 196

Abediening aan snoer + magneet 70 KHF3 

8 houtskleuren mogelijk.

Zie voor kleuren houtbundel DFM

TMF1 schwarz

TMF1 gebuerstet

THF1 

8 houtskleuren mogelijk.

Zie voor kleuren houtbundel DFM

MF1 schwarz

MF1 RVS

Alleen voor vaste fauteuil 

Rollen+metall schwarz

Rollen+metall RVS

Alleen voor vaste fauteuil 

Rollen schwarz

Alleen voor vaste fauteuil 

MF2 schwarz
MF2 RVS

Alleen voor vaste fauteuil 

in prijs

in prijs

standaard

22

22

44

in prijs

in prijs

44

in prijs

in prijs

in prijs

in prijs

in prijs

44

in prijs 44

in prijs

in prijs

in prijs

in prijs
in prijs

in prijs


