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uitneembare zit

Fauteuil \

De familie waartoe de Wing Large behoort werd in het leven 
geroepen op vraag van de  zorgsector, meer bepaald voor de 
ouderenzorg, dit onder het motto ‘Sta weer gemakkelijk recht uit 
uw sofa’.

Zijn futuristische armen doe doen denken aan de vleugels van 
een vliegtuig en brede zitvlak vallen meteen op. De Wing Large 
is uitermate geschikt voor bredere personen die de nodige zorg 
behoeven. Bovendien zorgen de brede armen en vorming van 
het zitvlak voor een optimaal opstapgemak. Laat u meevoeren in 
zijn futurische design, geschikt voor de bredere zorgbehoevende.

Beschikbaar als 1-zit.

Wat maakt de Wing Large fauteuil zo uniek? \

\\ Standaard uitneembare zit
\\ Stevige, stalen verbindingen
\\ Geschikt voor belasting tot 140 kg
\\ Passieve en actieve zithouding
\\ Beschikbaar in niet-large versie met verschillende  

     zijpanden en in 2,5-zit 
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Actieve of passieve rug Sta weer makkelijk recht uit uw sofa. Het model met de ‘actieve’ rug draagt bij 
aan een actieve zithouding. Mag het iets passiever, dan zal uw voorkeur naar de ‘passieve’ rug uitgaan.
Frame Multiplex met niet zichtbare stalen regels, aan zijpanden gemonteerd.
Rug en zitting Gestoffeerd.
Passieve rug optioneel met kantelbare rug of als hoge rug.
Standaard met uitneembare zit.
Pootjes Massieve beuk, vorm afhankelijk van het type zijpand, gebeitst.
Met vloerglijder.
Zijpand Deze serie bestaat uit een 5-tal zijpanden: Deco, Nestor (de topper qua gemakkelijk uitstappen), Pilot 
(zowel verkrijgbaar met lage en hoge arm), Retro en Wing

Deco Nestor Pilot Retro Wing

USP 
- actieve of passieve zithouding
- uitneembare zitting
- demonteerbare zijpanden
- stalen verbindingen

Deco Nestor Pilot Retro Wing

Deco Nestor Pilot Retro Wing

DECO
RETRO

PILOT
WING

NESTOR
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AFMETINGEN

TYPE
B D H

Wing Large 104 82 90 70 51 46 55 67 38 ja ������

�� = huishoudelijk gebruik / ����  = projectmatig gebruik / ������ = intensief projectmatig gebruik

TECHNISCHE KENMERKEN
Frame  
Het  frame van de fauteuil bestaat uit 2 (onzichtbare) stalen 
regels, 40 x 20 x 1,5 mm, geëpoxeerd. Deze 2 regels worden 
vastgemaakt aan de zijpanden met bouten. Deze stalen regels 
vormen de dragers voor de uitneembare zitting.

Zitting
Gestoffeerd. Zitting bestaande uit een houten karkas van 
multiplex 18 mm, dik en vurenhout. Mousse van ± 15 cm dik, 
HR schuim, 43 kg/m³. Zitting is standaard uitneembaar.

Rug  
Gestoffeerd. Rug bestaande uit een houten karkas van 
multiplex 18 mm en vurenhout. Voorzien van elastische singels 
en hardboard. Mousse van ± 5 cm dik, HR schuim, 43 kg/m³.

OPTIES EN ACCESSOIRES
\\ Verstelbare hoofdsteun (bij lage rug)
\\ Kussen (diverse afmetingen)

ARMEN
Gestoffeerd. Zijpanden bestaande uit verschillende houtsoorten 
(multiplex, spaanplaat, vurenhout en hardboard). De armlegger 
bestaat uit polyetherschuim met een dichtheid van 65 kg/m³.

POTEN
4 massief beuken pootjes, gebeitst volgens kleurencollectie.
De Wing Large beschikt over een tapse poot. De pootjes zijn 
voorzien van een glijnagel (PE, wit). 


