
    TRONA

      Produktinformatie

1 Metalen frame

2 HR Schuim 30kg/m3

3 Nosagveren

4 SANDWICH (Lasilux+Memory schuim)



  TRONA
   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 

Opties rug

Opties armleuningen

Totale breedte met arm 1 = 79 cm

Totale breedte met arm 2 = 81 cm

Totale breedte met arm 3 = 77 cm

Beschikbare houtkleuren: 

Houten paneel verkrijgbaar in volgende kleuren. Aangeven op order.



De mogelijke uitvoeringen van deze fauteuil

Draaifauteuil manueel + gasveer: De relaxfunctie wordt door de hendel geactiveerd,

de rug gaat naar achteren, de voetensteun omhoog. Standaard handmatig verstelbare hoofdsteun.

Draaifauteuil 2M + Herzwaage:  Door de bediening wordt de relaxfunctie geactiveerd, de rug gaat naar

achteren tot aan de Herzwaage-positie. De voetensteun wordt apart bediend. Standaard handmatig 

verstelbare hoofdsteun

Draaifauteuil 3M + Herzwaage + opstahulp:  Door de bediening wordt de relaxfunctie geactiveerd, de rug

gaat naar achteren tot aan de Herzwaage-positie. De voetensteun wordt apart bediend. Als de 

voetensteun ingeklapt is dan kan men met dezelfde bediending de sta-op functie activeren.

Standaard handmatig verfstelbare hoofdsteun.

Opties:

Elektrische hoofdsteun mogelijk tegen meerprijs. Alleen bij 2M en 3M.



Zitverwarming

Voor de optie zitverwarming is een extra trafo voorzien. Zitverwarming kan ook in een manuele fauteuil.

Het bedieningspaneel bevindt zich in de rechterarm ( Voorstaand ). De verwarmingsoptie kan 

niet functioneren op een accu. 

Zitverwarming met 3 verwarmingsstanden, inclusief voeding en bedieningspaneel met verlichte schakelaar.

Het bedieningspaneel is verkrijgbaar in de kleuren alu en zwart. Duidelijk aangeven op de order.

Bij het ontbreken van deze info wordt altijd de kleur alu gebruikt. 

De welness zitverwarming stopt automatisch na ongeveer 60 minuten.

Bedieningsmogelijkheden

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

de hendel alleen links mogelijk is (voorstaand) De hendel is verkrijgbaar in de kleuren alu en zwart.

Duidelijk aangeven op de order. Bij het ontbreken van deze info wordt altijd de kleur alu gebruikt.

Bij de draaifauteuils 2M en 3M zijn er twee mogelijkheden qua bediening: standaard drukknop of

drukknop met USB-poort (tegen meerprijs) Leverbaar in de kleuren alu en zwart. Duidelijk

vermelden op order. Bij het ontbreken van deze info wordt altijd de kleur alu gebruikt.

Voor de 2M en 3M-draaifauteuil is het mogelijk een accu tegen meerprijs te bestellen.

Let op! Verminderde batterij lading wordt aangegeven door verandering in de kleuren van de LED-drukknop.

Groen is voldoende accuspanning, rood geeft oplaadmoment aan.

Poten

Leverbare conus kleuren
 -  chroom voor poten chroom, RVS en geborsteld 

 -  zwart voor poten zwart 



1 ) BASIS Draaifauteuil met gasveer  (Basis)

D) Draaifauteuil  

2 ) MAAT

S) Small M) Medium L) Large 

H=109/ W=/ L=78 H=116/W= / L=80 H=124  W= / L=82

3 ) MECHANISME

G) Met gasveer 2) 2M + Herzwaage               *Meerprijs H) 3M + Herzwaage + Opstahulp 

                                       * Meerprijs

4 ) BEDIENING

M) Handbediening Links L)Elektrische Links (voor 2M en 3M) R)Elektrische Rechts (voor 2M en 3M ) 

DRUKKNOP - in prijs DRUKKNOP - in prijs 

DRUKKNOP&USB - Meerprijs DRUKKNOP&USB - Meerprijs 

DRUKKNOP zwart - in prijs DRUKKNOP zwart - in prijs 

Hendel Alu - In de prijs DRUKKNOP&USB zwart - Meerprijs DRUKKNOP&USB zwart - Meerprijs 

Hendel Zwart - In de prijs ACCU 1 - Meerprijs.* ACCU 1 - Meerprijs.* 

5)  HOOFDSTEUN

) Manueel verstelbare hoofdsteun E) elektrische hoofdsteun(voor2M en 3M)

                                     standaard                                           *Meerprijs 

6)  RUGTYPE

1 ) Rug 1 2 ) Rug 2

7) ARM

1 ) Arm 1 2 ) Arm 2 * Meerprijs 3 ) Arm 3 * Meerprijs

H=/ W=79/ L= H=/W=81 / L= H=/W=77 / L=



8)  VERWARMING

  - ) Zonder zitverwarming V ) elektrische zitverwarming * Meerprijs



Meerprijs voor funtie Meerprijs voor poten 

2M + herzwaage 288 KMF3 RVS

3M + herzwaage + opstahulp 693 KMF3 chrom 

Elektrische hoofdsteun (voor 2M en 3M) 275 KMF3 schwarz

Arm 3 178

Elektrische zitverwarming 350

Hendel Alu in prijs KMF7 gebuerstet

Hendel zwart in prijs KMF7 poliert

Drukknop in prijs KMF7 schwarz

Drukknop zwart in prijs

Drukknop & USB 77

Drukknop & USB zwart 77 TMF1 gebuerstet

Bedieningselement  verwarming Alu in prijs TMF1 schwarz

Bedieningselement  verwarming zwart in prijs

AKU 1 = accu 202

in prijs

24

in prijs

48

48

in prijs

in prijs

L40 (W10/W11/WR) 1.899

24

L50 1.969

L20 (W2) 1.756

L30 (WM/W9/W12/RETRO) 1.837

Leer

L10 (W1) 1.729

8 1.652

9 1.698

6 1.575

7 1.613

4 1.533

5 1.555

2 1.485

3 1.503

Stof EUR

OMSCHRIJVING
Draaifauteuil  met 

gasveer

PRIJSLIJST 

Trona

Artikel code

BASIS

NL


