Fitform 582 Elevo Staop/Relax Stoel
€ 2.175,00
Fitform introduceert een nieuwe, eigentijdse
oorfauteuil met relax- en sta-opfunctie.
Uiteraard geheel op maat voor uw optimale
zit, relax, lig en sta-opcomfort!
Gratis verzending
Fitform introduceert een nieuwe, eigentijdse
oorfauteuil met relax- en sta-opfunctie.
Uiteraard geheel op maat voor uw optimale
zit, relax, lig en sta-opcomfort!
De Fitform 582 Elevo kan desgewenst
worden uitgevoerd met fraaie houten
sierlijsten aan de voorzijde èn aan de zijkant
van de zijpanden. Daarmee krijgt de fauteuil
een nog rijkere uitstraling.
De Fitform 582 Elevo is een fraaie, elektrisch
bedienbare relax- en sta-opfauteuil die kan
worden ingesteld op de juiste zithoogte,
zitdiepte en armleggerhoogte.
De fauteuil kan worden geleverd met een
geheel geïntegreerde beweging en is dan
bedienbaar middels 2 knoppen aan de
binnenzijde van het zijpand. Optioneel kan
dit ook met een los handbedieningskastje
met 2 knoppen.
Wanneer de wens is om de
beenondersteuning en/of de rugleuning
apart te verstellen, wordt de fauteuil
geleverd met een los handbedieningskastje.
De Fitform 582 Elevo beschikt ook altijd over
een opstaschakelaar onder de voorzijde van
de armlegger. Daarmee wordt het opstaan
nog gemakkelijker en wordt de Fitform 582
Elevo een unieke sta-opstoel!

Specialist in onderhoud
Tijdens de onderhoudsbeurt aan uw
brommobiel controleren wij onder
andere:

Accu
Bandenspanning
Brandstofverbruik
Oliepeil & vloeistoffen
Remmen
Ruitenwissers, ramen en
ruitenwisservloeistof

Schokbrekers
Bel ons gerust voor een onderhoudsof reparatieafspraak!
Bel: 0800 4545 123

Deze stoel wordt voor u op uw maat
gemaakt!

Bel ons: 0226-355546

Uitstekende service


Afspraak aan huis
Onze medewerkers komen
naar u toe om al uw wensen
door te nemen.



Persoonlijk contact
De persoonlijke sfeer wordt
gewaarborgd door uw eigen
adviseur.



ANWB pechhulp
Direct hulp bij pech onderweg.



3 eigen winkels
Vestigingen in Amsterdam en
Hoogwoud



Reparatie & onderhoud
De werkplaats beschikt over de
benodigde deskundige
apparatuur én vakkundige
kennis.

Mail ons: info@degraafmobiliteit.nl

