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Taurus

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-05, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

Fauteuil \

Door zijn jonge uitstraling en opvallend ontwerp valt deze fauteuil 
vooral in de smaak bij het jongere publiek. Universeel inzetbaar, 
maar vooral toegepast in de geestelijke gezondheidszorg.

Beschikbaar als 1-zit, 2-zit en 3-zit in passieve en actieve versie.

Wat maakt de fauteuil Taurus zo uniek? \

\ \ Uitneebare zitting
\ \ Los rugkussen
\ \ Stalen frame
\ \ Demonteerbare zijpanden

Taurus actieve versie, 
uitneembare zit
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TYPE B D H

Taurus 1-zit 76 86 82 60 48 44 49 70 33 ja ������

Taurus 2-zit 136 86 82 120 48 44 49 70 54 ja ������

Taurus 3-zit 196 86 82 180 48 44 49 70 67 ja ������

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

TECHNISCHE KENMERKEN

Frame Frame bestaat uit 2 (onzichtbare) stalen regels, 50 x 25 
x 1,5 mm, geëpoxeerd. De 2 regels woren vastgemaakt aan de 
zijpanden met bouten. De stalen regels vormen de dragers van 
de uitneembare zitting. 
Zitting Gestoffeerd. Standaard met uitneembare zit. Zitting 
bestaande uit een houten karkas van multiplex 18 mm en 
vurenhout. Mousse van ± 13 cm dik, HR-schuim 40 kg/m³. 
Inclinatie van de zit Taurus: 9°. Inclinatie van de zit Taurus Actief: 
2°. 
Rug De rug bestaat uit een houten karkas van multiplex en MDF. 
Voorzien van mousse 23 kg/m³ en volledig gestoffeerd. Voorzien 
van een gestoffeerd los rugkussen met afneembare hoes. 

Zijpanden Gestoffeerd. Zijpand bestaat uit een houten karkas 
van multiplex en vurenhout. Zijpand volledig voorzien van mousse 
en gestoffeerd. Arm mogelijk met massieve beuken opdek, 
gebeitst. 
Pootjes Vooraan 2 massief beuken pootjes (rechthoekig met 
1 schuine kant), gebeitst volgens kleurencollectie, voorzien van 
vloerglijder (PE wit). Taurus 9°: achteraan 2 stelvoeten, PE zwart. 
Taurus actief 2°: achteraan 2 massief beuken pootjes (rechthoekig 
met 1 schuine kant), gebeitst volgens kleurencollectie en voorzien 
van vloerglijders (PE wit). 
Accessoires Bijhorende kussens in diverse afmetingen.

AFMETINGEN


