
Fero Wooden relax tuoli 
04972 Fero relax  tuoli laskettavilla  käsinojilla ja pyörillä,  on 

varustettu relax mekanismilla joka on erityisesti 

suunniteltu hoito-alalle. 

Ergo-line mekanismi varmistaa että selkänoja, istuin ja jalkatuki liikkuvat 

yhtäaikaisesti “zero gravity” asentoon. 

 

 
Rakenne 

- 4 pyökki  laminoitua jalkaa, liitettynä toisiinsa  täyspyökki palkeilla. 

- Liimatut tappiliitokset. 

- Sivut ovat tiukasti liitetty toisiinsa metallisilla poikkipalkeilla ja metallirungolla. 

- 4 kiinteää S design pyörää Ø 125 mm tarkkuuskuulalaakereilla, 2:ssa takapyörässä keskuslukitus suuntalukolla. 

- Kaikki kulmat ja reunat on pyöristetty. 

- Alta työntyvä, synteettinen jalkatuki jossa liukastumista ehkäisevä pinta. 

Istuin 
- Irrotettava istuin, valmistettu laminoidusta 12mm  MDF levystä . 

- Päällystetty palosuojatulla muovilla, 2 eri jäykkyys aluetta takaa erinomaisen istumismukavuuden. 

- Pyöristetty istuimen etureuna takaa sujuvan verenkierron. 

- Miellyttävä 53 cm istuinkorkeus. 

- Viimeistelty keinonahalla ja koristetikkauksilla. 

Selkänoja 

- Valmistettu ergonomisesti esimuotoillusta vanerista . Paksuus 12 mm. 

- Päällystetty palosuojatulla muovilla, 3 eri jäykkyys aluetta takaa erinomaisen istumismukavuuden. 

- Varustettu säädettävällä ja irroitettavalla pää/niska tyynyllä. 

- Selkänojassa synteettinen ja ergonominen työntökahva. 

- Viimeistelty keinonahalla ja koristetikkauksilla. 
 

Jalkatuki 

- Valmistettu vanerista jonka paksuus 10 mm, päällystetty palosuojatulla muovilla ja keinonahalla. 

 

Laskettavat käsinojat 

- Käsinojien ergonominen muotoilu helpottavat istuutumista ja nousemista. 

- Käsinojissa on vakiona ruokailutason kiinnikkeet. 

- Säädettävissä neljään eri korkeuteen. 

- Lukittu alaspäin jousikahvan avulla. 

- Alimmassa asennossa, käsinojat ovat samalla tasolla istuimen kanssa. 

Ergo-line mekanismi: 
- Varmistaa että selkänoja, istuin ja  jalkatuki liikkuvat yhtäaikaisesti  zero gravity asentoon (*). 

- Kulma, istuimen ja selkänojan vaihtelee  97° (istumis asento) ja 120° (‘zero gravity’ asento) välillä. 

- Kun relax mekanismi  on käytössä, istuin liukuu 24 asteen kulmaan. 

- Kaasujousi minimoi voimankäytön mekanismia käytettäessä. 

- Tuolin molemmilla puolilla on kahva, jolla voi lukita mekanismin jokaiseen asentoon. 

- Kun tuoli asetetaan istuin-asentoon, niin jalkatuki kääntyy sisäänpäin ja helpottaa nousemista. 

 
 

(*) “Zero gravity” asento: tämä istuin/makuu asento perustuu NASAn dataan. Neutraali vartalon asento muuttaa lihasvoiman 

biomedikaaliseen  tasapainoon. 

Lähde:“From outer space to you”, Omni, Maaliskuu 1994. 
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Since Haelvoet continuously aims to make technological progress, Haelvoet reserves the right to modify the product. 

Värit 

Katso laaja värivalikoima. Mallikirjat saatavilla 

pyynnöstä. 

Varusteet 

Katso varustelista. 

Mitat 

 
- 04972 | Wooden relax Fero: 

- L 74 x S 78-155 x K 125 cm 

- Istuin korkeus: 53 cm 

- Istuin syvyys: 51 cm 

- Istuin leveys: 53,5 cm 

- Käsinoja kork.: 73,5-53 cm 

- Turvallinen paino: 135 kg 
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Materiaalit ja pinnat 

 
- Puu: pyökki (täysi, laminoitu), vaneri, MDF 

- Metalli: epoxy pinnoite (vaalea harmaa), kromi. 

- Synteettinen 

- Palosuojattu muovi 

- Päällystys: katso tarjonta. 

- Kestää yleisien puhdistusaineiden käytön. 

Lisätietoja käytetyistä materiaaleista, 

rakenteesta ja huollosta: katso 

materiaalikortti. 

 

Lisävarusteet 

 
- Kahvan lukitusmekanismi. 

- Manuaalisesti säädettävä jalkatuki. 

- Istuintyyny  visco-elastisella muovilla ja  bi- 

elastisella päällisellä. 

- Kääntyvät leveämmät käsinojat. 

- Lisävaruste kannattimet. 

- Rajoitusvyön pidike. 

- Lateraalinen päätuki. 

- Paikka IV -tangolle. 

- Selkänoja irrotettavalla päätuella. 

- Alumiininen design kaksoisjarrupoljin. 

- Tarjoilutason teline selkänojassa. 
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