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Talo rustzetel
De Talo zetel is een comfortabele en fraai vormgegeven rustzetel.

De verschillende schuimdensiteiten bieden u een hoog comfort bij 

langdurig zitten.  

Afmetingen

14184 | B 68 x D 79 x H 115 cm
 - Zithoogte: 45,5 cm
 - Zitdiepte: 51 cm
 - Zitbreedte: 53,5 cm
 - Hoogte armsteunen: 64 cm

Opties

 - Eettafelbevestiging op armsteunen.
 - Verstelbaar en afneembaar hoofd/nekkussen. 
 - Zitkussen met visco-elastisch schuim en  

bi-elastische hoes.
 - Anatomische reductor.
 - Zijdelingse hoofdsteunen.
 - Rugsteun met afneembaar hoofddeel.
 - Geïntegreerde hulpwielen in achterste poten.
 - Gesloten zijkanten.
 - Accessoirehaakjes.
 - Fixatiebeugel.
 - Serumhuls.
 - Eettafelhouder op rug. 

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

 - Het onderstel is samengesteld uit 2 zijkanten in massieve beuk verbonden door een massief beuken dwarsligger.
 - De onderdelen van de zijden zijn verbonden met een verlijmde pen-en-gatverbinding.
 - Zijden zijn stevig verbonden d.m.v. een massief beuken dwarsregel en een stalen frame.
 - Ergonomische armliggers vergemakkelijken het in- en uitstappen.
 - Comfortabele licht gebogen armsteunen van ± 7 cm breedte.
 - Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
 - De poten zijn voorzien van kunststof vloerbeschermers.

 - Rugsteun bestaat uit een ergonomisch voorgevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
 - Bekleed met brandvertragend schuim uit 3 verschillende densiteitszones voor optimaal zitcomfort.
 - Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.

Onderstel

Rugsteun

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

 - Uitneembare zitting in gemelamineerde MDF plaat, dikte 12 mm.
 - Afgeronde zitting vooraan hindert de bloeddoorstroming niet.
 - Comfortabele zithoogte van 47 cm.
 - Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 lagen van verschillende densiteit voor optimaal zitcomfort.
 - Volledig gestoffeerde zit met dubbele stiklijn.

Zitting

Materiaalgebruik en afwerking

 - Hout: Beuk (massief), Multiplex, MDF.
 - Metaal: epoxy-coating (lichtgrijs).
 - Brandvertragend schuim.
 - Stoffering: volgens collectie.
 - Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten  

en ontsmettingsmiddelen.

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