
 
OVERZICHT MODELLEN WELLNESS 

 

                                        
              Model 212       Model 228/238                   Model 232 

                                 
          Model 239/249            Model 243/253             Model 247/257 

                           
        Model 250/260            Model 267/277             Model 286/296 



 
OVERZICHT MODELLEN WELLNESS PREMIUM 

 

                              
               Model 610       Model 612                 Model 614 

        
              Model 620 



 
Overzicht mechanieken & verstelfuncties Fitform 

 
         Mechaniek M1 (2-motorig) 
 
 
 
 
 
 
 Elektrisch bedienbare kantelverstelling 

met uitkomende beensteun en 
opstalift 

     Mechaniek M2 (2-motorig) 
 
 
 
 
 

 
 Elektrisch bedienbare opstalift 
 Elektrische bedienbare 

kantelverstelling  
 Elektrisch bedienbare beensteun 

verstelling 
 Mechanisch instelbare hoek tussen 

 rug en zitting 
 

     Mechaniek M3 (3-motorig) 
 
 
 
 
 
 
 Elektrisch bedienbare opstalift 
 Elektrische bedienbare 

kantelverstelling  
 Elektrisch bedienbare beensteun 

verstelling 
 Elektrisch bedienbare rugverstelling 

 
       Mechaniek M4 (2-motorig) 
 
 
 
 
 
 
 Elektrische bedienbare 

kantelverstelling  
 Elektrisch bedienbare beensteun 

verstelling 
 Mechanische instelbare hoek tussen 

rug en zitting 
 

 
     Mechaniek M5 (3-motorig) 

 
 
 
 
 
 

 Elektrische bedienbare 
kantelverstelling  

 Elektrisch bedienbare beensteun 
verstelling 

 Elektrisch bedienbare rugverstelling 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elektrisch bedienbare opstalift  
De opstalift van Fitform is instelbaar in 4 verschillende 
opstabewegingen van rechtstandig omhoog tot enkel kantelend 
naar voren.  

Elektrisch bedienbare kantelverstelling met automatisch 
uitkomende beensteun 
Eerst komt de beensteun uit en daarna kantelen rugleuning en zitting tezamen naar achteren. 

Elektrisch bedienbare kantelverstelling zonder uitkomende beensteun  
De rugleuning en de zitting kantelen tezamen naar achteren (de zithoek blijft gelijk). Hierdoor ontstaat bij het ‘relaxen’ 
geen afschuifkracht en blijft men de lendenondersteuninig behouden.  

Apart elektrisch bedienbare beensteun  
De beensteun komt langzaam uit voor een optimale beenondersteuning. Bij activering van de opstalift terwijl de 
beensteun uitstaat, wordt deze eerst automatisch ingetrokken om ongelukken te voorkomen. 

Elektrisch bedienbare rugverstelling  
Hiermee kan de juiste hoek tussen rugleuning en zitting individueel worden bepaald. Tevens kan hiermee, na gebruik 
te hebben gemaakt van de kantelverstelling een lighouding worden verkregen.  

Mechanisch instelbare hoek tussen rug en zitting 
Hiermee kan de gewenste hoek tussen rug en zitting worden ingesteld. De instelling bevindt zich in het 
verstelmechaniek aan de onderzijde van de fauteuil. Door het verdraaien van de spindel die u daar aantreft, kunt u de 
gewenste zithoek instellen.  



 
Bekledingsoverzicht collectie Fitform 

 

De gehele bekledingscollectie van Fitform per 01.01.2020 is weergegeven in onderstaande tabellen. Voor de 
standaard collectie worden van de vermelde stoffen stalenboeken ter beschikking gesteld, met uitzondering van 
de bekledingen Niroxx, Stamskin en Comfort; hiervan wordt een stalenkaart ter beschikking gesteld. Van het 
leder Softline, Hawaii en Trento worden stalenboeken ter beschikking gesteld. 

Mocht u niet beschikken over stalenmateriaal van de standaard collectie bekledingen, neemt u dan contact op 
met uw accountmanager. 

Alle stoffen/ledersoorten die niet in de standaard collectie vallen, dienen te worden ingezonden als eigen 
bekleding, met uitzondering van de speciale stoffencollectie van onze leverancier Keymer (zie onderstaand 
overzicht). 

Overige opmerkingen: 

• Bij een Fitform-fauteuil met een zachte zitting (latex) kan plooivorming ontstaan bij het stof/leder. Dit is inherent 
aan de combinatie van beide materialen en wij kunnen derhalve hiertoe geen reclamaties accepteren. 

• Herstofferen is mogelijk na prijsopgaaf. U kunt hiertoe een offerte opvragen bij ons Cliënt Support Center.  

• Bij bestelling van een combinatie van stoffen of stof met leder op een Fitform-fauteuil, geldt de prijs van de 
duurste bekleding voor de gehele fauteuil. 

 

STANDAARD COLLECTIE 

Groep Naam Samenstelling Licht- 
echtheid 

Martindale Verkoopprijs 
per str. M 
(incl. BTW) 

Rekbaarheid 

Stof 1 Divine 100% pe Goed 100.000 € 42  Beperkt 
Stof 1 Geiranger 100% trevira Goed 65.000 € 42  Beperkt 
Stof 1  Board 100% pe Goed 32.000 € 42  Redelijk 
Stof 1 Evoque 100% pes Goed 55.000 € 42 Beperkt 
Stof 1 Bloq 85% pes, 15% ny Goed 25.000 € 42 Beperkt 
Stof 5 Silvertex voor: vi, achter:pl Goed 300.000+ € 81 Goed 
Stof 5 Niroxx 100% pl Goed 70.000 € 81 Onvoldoende 
Stof 5 Stamskin 100% pvc Goed 120.000+ € 81 Voldoende 
Stof 7 Comfort 88% pe - 12% pu Goed 100.000 € 135 Goed 

Leder 1 Softline       € 104 m2  Goed  
Leder 3 Hawaii    € 142 m2 Goed 
Leder 4 Trento       € 156 m2  Goed  

 
 



 
SPECIALE COLLECTIE 
 
Aan het ontvangen van stalenmateriaal van deze stoffen zijn voorwaarden verbonden. Informeer hiernaar bij uw 
accountmanager. 
 

Groep Naam Samenstelling Licht- 
echtheid 

Martindale Verkoopprijs 
per str. M 
(incl. BTW) 

2 Moss 100% pl Goed 100.000 € 50 
2 Drops 100% pl Goed 30.000 € 50 
2 Lakes 100% pl Goed 30.000 € 50 
2 New Harmony 100% pl Zeer goed 100.000 € 50 
2 Tasman 72% pl, 28% pc Goed 35.000 € 50 
2 Hobart 41% vi, 39% pl, 

20% li 
Goed 25.000 € 50 

3 Renew 76% pp, 10% pl, 
8% ma, 6% co 

Zeer goed 35.000 € 62 

3 Chico 97% pl, 3% co Zeer goed 38.000 € 62 
4 Comeback 86% pl, 9% co, 

5% ma 
Zeer goed 200.000 € 73 

4 Parker 52% pl, 24% vi, 
24% pc 

Goed 25.000 € 73 

4 Thames 59% pl, 24% vi, 
17% pc 

Goed 23.000 € 73 

 4  Auckland 52% pl, 24% vi, 
24% pc 

Goed 32.000 € 73 
 

 

 

Bekleding buiten collectie Fitform 

 

Informatie m.b.t. gebruik eigen bekleding: 

Voor het bestellen van een fauteuil in een door u zelf geleverde stof, betaalt u de prijs van een fauteuil in stofklasse 1, 
exclusief de door u te bestellen metrage stof. Voor zelf te leveren leder, betaalt u de prijs van een fauteuil in stofklasse 
3, exclusief de door u te bestellen metrage leder. 

Op de verkoopformulieren per model vindt u naast de prijzen voor de fauteuils, ook de metrages eigen stof/leder die 
per model benodigd zijn. De opgegeven metrages zijn exclusief de metrage benodigd voor nek- en hoofdkussens (75 
cm extra). Helaas kunnen wij niet instaan voor vertragingen die ontstaan door het inzenden van een kleinere metrage 
stof/leder dan in de prijslijst is aangegeven. 

Houdt u bij het uitzoeken van stof/leder die niet in de Fitform stoffencollectie vallen, altijd rekening met de 
onderstaande voorwaarden: 

1. Eigen stof smaller dan 1.40 meter kan niet worden verwerkt; 
2. Op ingezonden stof/leder wordt geen garantie verleend; 
3. De opgegeven metrages zijn excl. rapport; 
4. Alvorens u eigen leder instuurt, verzoeken wij u ons een staal hiervan te sturen om te kunnen beoordelen of 

wij deze kunnen verwerken. Graag met vermelding van de exacte lederdikte; 
5. Eigen stof/leder wordt verwerkt na franco toezending. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Model Pool & Mohair stoffen Grote patronen Streepstoffen 
212 Geschikt Geschikt Geschikt 

228 - 238 Geschikt Geschikt Geschikt 
232 Geschikt Minder geschikt Minder geschikt 

239 - 249 Geschikt Minder geschikt Geschikt 
243 - 253 Geschikt Minder geschikt Geschikt 
247 - 257 Geschikt Minder geschikt Minder geschikt 
250 - 260 Geschikt Geschikt Geschikt 
267 - 277 Geschikt Minder geschikt Geschikt 
286 - 296 Geschikt Minder geschikt Geschikt 

610 - 612 - 614 Minder geschikt Geschikt Geschikt 
620 Geschikt Minder geschikt Geschikt 
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