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Deco
Nestor
Pilot
Retro
Wing
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Fauteuil \

Cette gamme a été créée pour répondre à la demande du secteur 
des soins aux personnes âgées, à la recherche de canapés dont 
il est facile de s’extraire.

Ces modèles illustrent parfaitement nos 80 années d’expérience 
dans le métier. Tous les modèles sont confortables et fonctionnels 
et dotés chacun d’un design et d’un look à part. La forme du 
repose-jambes, qui permet à l’utilisateur de s’extraire facilement, 
le dossier, étudié pour offrir un confort maximum en position 
assise active ou passive, et les accoudoirs, conçus pour aider 
l’utilisateur à se lever, sont autant d’éléments centraux et discrets 
qui font la plus-value de ce fauteuil.

Disponible en version 1 place et 2,5 places.

Qu’est-ce qui rend la famille fauteuils Nestor ci 
unique? \

\\ Nombreux panneaux latéraux qui sont démontables  
    (et remplaçables)

\\ Assise amovible standard
\\ Profils en acier
\\ Version large pour les personnes obèses disponible  

     du fauteuil WING, convient pour des personnes 
    jusqu’a 140 kg

assise amovible
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DIMENSIONS

MODÈLE
B D H

1 place

Nestor 68 88 90 50 51 46 55 69 33 oui ������

Deco 74 84 90 50 51 46 55 65 32 oui ������

Retro - dossier bas 89 84 90 50 51 46 55 65 31 oui ������

Retro - dossier hauts 89 93 113 50 51 46 55 65 35,5 oui ������

Wing 84 84 90 50 51 46 55 67 34 oui ������

Pilot - accoudoirs bas 74 84 90 50 51 46 55 65 32,5 oui ������

Pilot - accoudoirs hauts 74 84 90 50 51 46 55 75 34,5 oui ������

2,5 places

Nestor 145 88 90 130 51 46 55 69 54,5 oui ������

Deco 157 84 90 130 51 46 55 65 50,5 oui ������

Retro - dossier bas 170 84 90 130 51 46 55 65 50 oui ������

Retro - dossier hauts 170 93 113 130 51 46 55 65 54,5 oui ������

Wing 165 84 90 130 51 46 55 67 51,5 oui ������

Pilot - accoudoirs bas 150 84 90 130 51 46 55 65 52 oui ������

Pilot - accoudoirs hauts 150 84 90 130 51 46 55 75 55,5 oui ������

�� = usage domestique / ����  = usage professionel / ������ = usage professionel intensif
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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

w
w

w
.m

om
en

ts
fu

rn
itu

re
.c

om

wijzigingen voorbehouden, laatste update 2017-12, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

moments furniture nv - Deefakkerstraat 2 - B8770 Ingelmunster - +32(0)51 489 258

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

w
w

w
.m

om
en

ts
fu

rn
itu

re
.c

om

wijzigingen voorbehouden, laatste update 2017-12, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

moments furniture nv - Deefakkerstraat 2 - B8770 Ingelmunster - +32(0)51 489 258

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

w
w

w
.m

om
en

ts
fu

rn
itu

re
.c

om

wijzigingen voorbehouden, laatste update 2017-12, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

moments furniture nv - Deefakkerstraat 2 - B8770 Ingelmunster - +32(0)51 489 258

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

w
w

w
.m

om
en

ts
fu

rn
itu

re
.c

om

wijzigingen voorbehouden, laatste update 2017-12, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

moments furniture nv - Deefakkerstraat 2 - B8770 Ingelmunster - +32(0)51 489 258

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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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE
Cadre 
Le cadre du fauteuil se compose de 2 profils d’acier (invisibles), 
40 x 20 x 1,5 mm, finition époxy. Ces 2 profils sont fixés aux 
panneaux latéraux avec des boulons. Ils forment les structures 
de l’assise amovible.

Assise
Rembourrée. L’assise se compose d’une structure en multiplex 
18 mm d’épaisseur et bois d’épicéa. Mousse de ± 15 cm 
d’épaisseur, mousse haute résistance, 40 kg/m³. Modèle de 
série avec assise amovible.

Dossier  
Rembourré. Le dossier se compose d’une structure en 
multiplex 18 mm d’épaisseur et bois d’épicéa. Avec sangles 
élastiques et contreplaqué. Mousse de ± 5 cm d’épaisseur, 
mousse haute résistance, 43 kg/m³.

OPTIONS ET ACCESSOIRES
- appuie-tête réglable (avec dossier bas)
- coussins (différentes dimensions)

PANNEAUX LATÉRAUX
Rembourré. Les panneaux latéraux sont composés de 
différentes essences de bois (multiplex, aggloméré, épicéa 
et contreplaqué). L’accoudoir se compose de mousse de 
polyéther d’une densité de 65 kg/m³.

PIEDS
4 pieds en hêtre massif, vernis en fonction de la collection de 
couleurs.
La forme des pieds dépend du modèle (pied conique pour 
Deco et Retro, pied effilé pour Pilot et Wing, pied courbé pour 
Nestor). Les pieds sont équipés de patins (PE, blanc).


