
Bretagne
r e l a x  c h a i r

Gepolsterde
armleuningen voor

extra comfort

Anatomische
rugleuning voor een
correcte zithouding

Verkrijgbaar in
licht bruin, bruin
en zwart

Keuze uit beuk of
oxide houtkleur

Manuele zit- en
beeninclinatie

In hoogte verstelbaar
voor de perfecte
zithouding

Ook verkrijgbaar
met 4 wielen

De Bretagne is een comfortabele relaxstoel van 
VERMEIREN. Hij kan in elke ruimte geplaatst worden
en geeft een frisse en huiselijke sfeer. De Bretagne is

een comfortabele relaxstoel, ontworpen met een 
luxueus karakter. Hij is volledig naar eigen smaak en

stijl aanpasbaar waardoor deze relax stoel 
voor iedereen geschikt is.

Grensverleggend in mobiliteit
Afgebeeld model enkel ter illustratie. Sommige zaken kunnen optioneel zijn.



donkerbruin
kunstleder

lichtbruin
kunstleder

Comfort 

De Bretagne kan verkregen worden met of zonder wielen. De
wielen beschikken over remmen om de relaxstoel vast te zetten.
Standaard wordt bij de optie een duwbeugel op de rug
gemonteerd. Het verplaatsen van de Bretagne kan dus in alle
comfort en veiligheid gebeuren.

De Bretagne is te verkrijgen in verschillende kleuren hout en
bekleding. Deze zijn naar eigen smaak te combineren. Zo
creeërt u de ideale zetel voor in uw interieur.

Technische informatie Bretagne

Bekleding

oxide beuk

Frame

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. 

zwart
kunstleder

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

Voorbehouden technische wijzigingen.

VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit

N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20 
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.co.nl - orders@vermeiren.co.nl
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620 500 150-210 510
555*

1180
1260*

880 480 0-45° 750 32,5
34,7*

130

* met wielen 


