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Lima Stoel 
De Lima stoel is een uiterst comfortabele stapelbare stoel, 

specifi ek ontwikkeld voor de zorgsector. Zijn elegante lijn 

gecombineerd met een actieve zithouding maken hem uitermate 

geschikt voor gebruik in dagrecreatieruimtes, activiteitenruimtes 

en als huiskamerstoel. 

Afmetingen

Lima stoel | 49 x 57 x 81 cm hoogte

Lima armstoel | 55 x 60 x 81 cm hoogte

Materiaalgebruik en afwerking

 - Hout: beuk (gelamelleerd).

 - Metaal: epoxy-coating (licht grijs).

 - Brandvertragend schuim.

 - Stoffering: volgens collectie.

 - Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten 

en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte materialen, 
constructie en onderhoud: zie onze materialenfi ches.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.

Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

 - Voor- en achterpoten zijn samengesteld uit gelamelleerde beuk. 

 - De brede doorlopende voorpoten worden door middel van onzichtbare metalen inserts verbonden met de 

achterpoten en vormen stevige armsteunen (bij armstoel).

 - Een metalen frame verbindt voor- en achterpoten en zorgt voor extra stabiliteit en stevigheid.

 - De achterpoten komen iets verder dan de rug en vermijden hierdoor muurbeschadiging.

 - De stoel is stapelbaar.

 - Alle buitenranden zijn afgerond.

 - Geen zichtbare bevestigingen.

 - De poten zijn voorzien van kunststof vloerbeschermers.

 - Gestoffeerd.

 - Ergonomisch gevormde rug in multiplex, dikte 10 mm. 

 - Bekleed met brandvertragend schuim.

Onderstel

Rugsteun

 - Gestoffeerd.

 - Ergonomisch gevormde zit in multiplex, dikte 10 mm (bij gestoffeerde versie) of 12 mm (bij niet gestoffeerde versie).

 - Opening tussen zit en rug vereenvoudigt het reinigen.

 - Afgeronde zitting vooraan zodat bloeddoorstroming niet verhinderd wordt.

 - Kunststof stootdoppen aan de onderzijde van de zitting zorgen voor een optimale stapeling en bescherming.

 - Bekleed met brandvertragend schuim.

Zitting

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.

 - Gelamelleerde beuken armsteunen.

 - De armsteunen vormen één geheel met de poten.

 - Afgeronde en naar voor gebogen armsteunen vergemakkelijken het in- en uitstappen.

Armsteunen (bij armstoel)

Opties

 - Stoel zonder armsteunen en niet gestoffeerd.
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