
MG-A01

MG-A02

MG-A03 MG-A04 

MG-A01-50 

MG-A02-50 

MG-A01 (Medium) MG-A01-50
78 Breedte 78

110 Hoogte 110
82 Diepte 82
44 Zithoogte 44
51 Zitdiepte 51

Geringe afwijking in maten voorbehouden

MG-A03 (Medium) MG-A04
71 Breedte 76

110 Hoogte 110
82 Diepte 82
44 Zithoogte 44
51 Zitdiepte 51

Geringe afwijking in maten voorbehouden

Rug Zitting Armen

Polyether Pantera 
40 kg / m³

Pantera 
50 kg / m³

Polyether 
38 kg / m³

Materiaal Staal Staal met 
zig zag vering

Houten 
plaat 

materiaal

Rug Zitting Armen

Polyether Pantera 
40 kg / m³

Pantera 
50 kg / m³

Polyether 
38 kg / m³

Materiaal Staal Staal met 
zig zag vering

Houten 
plaat 

materiaal

Rug Zitting Armen

Polyether Pantera 
40 kg / m³

Pantera 
50 kg / m³

Polyether 
38 kg / m³

Materiaal
MG-A03 Staal Staal met 

zig zag vering

Houten 
plaat 

materiaal

Materiaal
MG-A04 Staal Staal met 

zig zag vering
Verchroomd

staal

MG-A02 (Medium) MG-A02-50
78 Breedte 78

110 Hoogte 110
82 Diepte 82
44 Zithoogte 44
51 Zitdiepte 51

Geringe afwijking in maten voorbehouden



Handmatig verstelbaar:

De modellen uit de Magic4 serie zijn standaard voorzien van een handmatig verstelbaar relaxsysteem. Door middel van  
gewichtsverplaatsing zijn de voetensteun en de rug in een relaxpositie te brengen. De rug is onafhankelijk te verstellen  
met behulp van een gasveer.

Elektrisch verstelbaar (optioneel):

Tegen een meerprijs is de fauteuil uit te rusten met twee motoren. De ene motor verstelt de voetensteun; de andere motor verstelt 
de rug. Beide zijn onafhankelijk van elkaar verstelbaar. De bediening van de motoren geschiedt door middel van tiptoetsbediening in 
de arm. De motoren worden van stroom voorzien door middel van een accu.

Elektrisch verstelbaar met sta-opfunctie (optioneel):

Tegen een meerprijs is de fauteuil uit te rusten met motoren. De ene motor verstelt de voetensteun en sta-opfunctie; de andere 
motor verstelt de rug. Alle functies zijn onafhankelijk van elkaar verstelbaar. De bediening van de motoren geschiedt door middel van 
tiptoetsbediening in de arm. Bij deze variant worden de motoren van stroom voorzien door middel van een trafo. Een accu is tegen 
meerprijs leverbaar.

Extra Small (XS), Small (S), Medium (M) en Large (L):

XS In deze uitvoering is de zithoogte 2 cm lager en de zitdiepte 4 cm minder dan bij de Medium uitvoering.

S In deze uitvoering is de zithoogte 2 cm lager en de zitdiepte 2 cm minder dan bij de Medium uitvoering.

M Dit is de standaard uitvoering; maten vindt u in de tabel op het voorblad.
 
L In deze uitvoering is de zithoogte 2 cm hoger en de zitdiepte 2 cm meer dan bij de Medium uitvoering.

Voeten:

Onder de draaifauteuils uit de Magic4 - serie zijn meerdere voeten mogelijk met diverse vormen en / of kleuren.

Voet 25 - Ø 620 mm 
(Beuken) gebeitst
(tegen meerprijs)

Voet 22 - Ø 620 mm 
(Staal) Grijs

(tegen meerprijs)

Voet 23 - Ø 620 mm 
(Staal) Zwart

(tegen meerprijs)

Voet 27 - Ø 620 mm 
RVS

(tegen meerprijs)

Voet 45 - Ø 620 mm 
(Beuken) gestoffeerd

(tegen meerprijs)

Voet 21 - Ø 620 mm 
(Staal) verchroomd
(tegen meerprijs)

Voet 83 - stervoet 
Aluminium zilverkleur

(standaard prijs)

Voet 84 - stervoet 
Aluminium zwart
(standaard prijs)

Voet 85 - stervoet 
RVS ellips

(tegen meerprijs)

Voet 86 - stervoet 
RVS plat

(tegen meerprijs)

Voet 87 - stervoet 
Staal plat zwart

(tegen meerprijs)



MG-B01 (Medium) MG-B01-50
78 Breedte 78

110 Hoogte 110
82 Diepte 82
44 Zithoogte 44
51 Zitdiepte 51

Geringe afwijking in maten voorbehouden

MG-B03 (Medium) MG-B04
71 Breedte 76

110 Hoogte 110
82 Diepte 82
44 Zithoogte 44
51 Zitdiepte 51

Geringe afwijking in maten voorbehouden

Rug Zitting Armen

Polyether Pantera 
40 kg / m³

Pantera 
50 kg / m³

Polyether 
38 kg / m³

Materiaal Staal Staal met 
zig zag vering

Houten 
plaat 

materiaal

Rug Zitting Armen

Polyether Pantera 
40 kg / m³

Pantera 
50 kg / m³

Polyether 
38 kg / m³

Materiaal Staal Staal met 
zig zag vering

Houten 
plaat 

materiaal

Rug Zitting Armen

Polyether Pantera 
40 kg / m³

Pantera 
50 kg / m³

Polyether 
38 kg / m³

Materiaal
MG-B03 Staal Staal met 

zig zag vering

Houten 
plaat 

materiaal

Materiaal
MG-B04 Staal Staal met 

zig zag vering
Verchroomd

staal

MG-B02 (Medium) MG-B02-50
78 Breedte 78

110 Hoogte 110
82 Diepte 82
44 Zithoogte 44
51 Zitdiepte 51

Geringe afwijking in maten voorbehouden

MG-B01 MG-B01-50 

MG-B02 MG-B02-50 

MG-B03 MG-B04 



Handmatig verstelbaar:

De modellen uit de Magic4 serie zijn standaard voorzien van een handmatig verstelbaar relaxsysteem. Door middel van  
gewichtsverplaatsing zijn de voetensteun en de rug in een relaxpositie te brengen. De rug is onafhankelijk te verstellen  
met behulp van een gasveer.

Elektrisch verstelbaar (optioneel):

Tegen een meerprijs is de fauteuil uit te rusten met twee motoren. De ene motor verstelt de voetensteun; de andere motor verstelt 
de rug. Beide zijn onafhankelijk van elkaar verstelbaar. De bediening van de motoren geschiedt door middel van tiptoetsbediening in 
de arm. De motoren worden van stroom voorzien door middel van een accu.

Elektrisch verstelbaar met sta-opfunctie (optioneel):

Tegen een meerprijs is de fauteuil uit te rusten met motoren. De ene motor verstelt de voetensteun en sta-opfunctie; de andere 
motor verstelt de rug. Alle functies zijn onafhankelijk van elkaar verstelbaar. De bediening van de motoren geschiedt door middel van 
tiptoetsbediening in de arm. Bij deze variant worden de motoren van stroom voorzien door middel van een trafo. Een accu is tegen 
meerprijs leverbaar.

Extra Small (XS), Small (S), Medium (M) en Large (L):

XS In deze uitvoering is de zithoogte 2 cm lager en de zitdiepte 4 cm minder dan bij de Medium uitvoering.

S In deze uitvoering is de zithoogte 2 cm lager en de zitdiepte 2 cm minder dan bij de Medium uitvoering.

M Dit is de standaard uitvoering; maten vindt u in de tabel op het voorblad.
 
L In deze uitvoering is de zithoogte 2 cm hoger en de zitdiepte 2 cm meer dan bij de Medium uitvoering.

Voeten:

Onder de draaifauteuils uit de Magic4 - serie zijn meerdere voeten mogelijk met diverse vormen en / of kleuren.

Voet 25 - Ø 620 mm 
(Beuken) gebeitst
(tegen meerprijs)

Voet 22 - Ø 620 mm 
(Staal) Grijs

(tegen meerprijs)

Voet 23 - Ø 620 mm 
(Staal) Zwart

(tegen meerprijs)

Voet 27 - Ø 620 mm 
RVS

(tegen meerprijs)

Voet 45 - Ø 620 mm 
(Beuken) gestoffeerd

(tegen meerprijs)

Voet 21 - Ø 620 mm 
(Staal) verchroomd
(tegen meerprijs)

Voet 83 - stervoet 
Aluminium zilverkleur

(standaard prijs)

Voet 84 - stervoet 
Aluminium zwart
(standaard prijs)

Voet 85 - stervoet 
RVS ellips

(tegen meerprijs)

Voet 86 - stervoet 
RVS plat

(tegen meerprijs)

Voet 87 - stervoet 
Staal plat zwart

(tegen meerprijs)



MG-C01 (Medium) MG-C01-50
78 Breedte 78

110 Hoogte 110
82 Diepte 82
44 Zithoogte 44
51 Zitdiepte 51

Geringe afwijking in maten voorbehouden

MG-C03 (Medium) MG-C04
71 Breedte 76

110 Hoogte 110
82 Diepte 82
44 Zithoogte 44
51 Zitdiepte 51

Geringe afwijking in maten voorbehouden

Rug Zitting Armen

Polyether Pantera 
40 kg / m³

Pantera 
50 kg / m³

Polyether 
38 kg / m³

Materiaal Staal Staal met 
zig zag vering

Houten 
plaat 

materiaal

Rug Zitting Armen

Polyether Pantera 
40 kg / m³

Pantera 
50 kg / m³

Polyether 
38 kg / m³

Materiaal Staal Staal met 
zig zag vering

Houten 
plaat 

materiaal

Rug Zitting Armen

Polyether Pantera 
40 kg / m³

Pantera 
50 kg / m³

Polyether 
38 kg / m³

Materiaal
MG-C03 Staal Staal met 

zig zag vering

Houten 
plaat 

materiaal

Materiaal
MG-C04 Staal Staal met 

zig zag vering
Verchroomd

staal

MG-C02 (Medium) MG-C02-50
78 Breedte 78

110 Hoogte 110
82 Diepte 82
44 Zithoogte 44
51 Zitdiepte 51

Geringe afwijking in maten voorbehouden

MG-C01 MG-C01-50 

MG-C02 MG-C02-50 

MG-C03 MG-C04 



Handmatig verstelbaar:

De modellen uit de Magic4 serie zijn standaard voorzien van een handmatig verstelbaar relaxsysteem. Door middel van  
gewichtsverplaatsing zijn de voetensteun en de rug in een relaxpositie te brengen. De rug is onafhankelijk te verstellen  
met behulp van een gasveer.

Elektrisch verstelbaar (optioneel):

Tegen een meerprijs is de fauteuil uit te rusten met twee motoren. De ene motor verstelt de voetensteun; de andere motor verstelt 
de rug. Beide zijn onafhankelijk van elkaar verstelbaar. De bediening van de motoren geschiedt door middel van tiptoetsbediening in 
de arm. De motoren worden van stroom voorzien door middel van een accu.

Elektrisch verstelbaar met sta-opfunctie (optioneel):

Tegen een meerprijs is de fauteuil uit te rusten met motoren. De ene motor verstelt de voetensteun en sta-opfunctie; de andere 
motor verstelt de rug. Alle functies zijn onafhankelijk van elkaar verstelbaar. De bediening van de motoren geschiedt door middel van 
tiptoetsbediening in de arm. Bij deze variant worden de motoren van stroom voorzien door middel van een trafo. Een accu is tegen 
meerprijs leverbaar.

Extra Small (XS), Small (S), Medium (M) en Large (L):

XS In deze uitvoering is de zithoogte 2 cm lager en de zitdiepte 4 cm minder dan bij de Medium uitvoering.

S In deze uitvoering is de zithoogte 2 cm lager en de zitdiepte 2 cm minder dan bij de Medium uitvoering.

M Dit is de standaard uitvoering; maten vindt u in de tabel op het voorblad.
 
L In deze uitvoering is de zithoogte 2 cm hoger en de zitdiepte 2 cm meer dan bij de Medium uitvoering.

Voeten:

Onder de draaifauteuils uit de Magic4 - serie zijn meerdere voeten mogelijk met diverse vormen en / of kleuren.

Voet 25 - Ø 620 mm 
(Beuken) gebeitst
(tegen meerprijs)

Voet 22 - Ø 620 mm 
(Staal) Grijs

(tegen meerprijs)

Voet 23 - Ø 620 mm 
(Staal) Zwart

(tegen meerprijs)

Voet 27 - Ø 620 mm 
RVS

(tegen meerprijs)

Voet 45 - Ø 620 mm 
(Beuken) gestoffeerd

(tegen meerprijs)

Voet 21 - Ø 620 mm 
(Staal) verchroomd
(tegen meerprijs)

Voet 83 - stervoet 
Aluminium zilverkleur

(standaard prijs)

Voet 84 - stervoet 
Aluminium zwart
(standaard prijs)

Voet 85 - stervoet 
RVS ellips

(tegen meerprijs)

Voet 86 - stervoet 
RVS plat

(tegen meerprijs)

Voet 87 - stervoet 
Staal plat zwart

(tegen meerprijs)



MG-D01

MG-D02

MG-D03 MG-D04 

MG-D01-50 

MG-D02-50 

MG-D01 (Medium) MG-D01-50
78 Breedte 78

110 Hoogte 110
82 Diepte 82
44 Zithoogte 44
51 Zitdiepte 51

Geringe afwijking in maten voorbehouden

MG-D03 (Medium) MG-D04
71 Breedte 76

110 Hoogte 110
82 Diepte 82
44 Zithoogte 44
51 Zitdiepte 51

Geringe afwijking in maten voorbehouden

Rug Zitting Armen

Polyether Pantera 
40 kg / m³

Pantera 
50 kg / m³

Polyether 
38 kg / m³

Materiaal Staal Staal met 
zig zag vering

Houten 
plaat 

materiaal

Rug Zitting Armen

Polyether Pantera 
40 kg / m³

Pantera 
50 kg / m³

Polyether 
38 kg / m³

Materiaal Staal Staal met 
zig zag vering

Houten 
plaat 

materiaal

Rug Zitting Armen

Polyether Pantera 
40 kg / m³

Pantera 
50 kg / m³

Polyether 
38 kg / m³

Materiaal
MG-D03 Staal Staal met 

zig zag vering

Houten 
plaat 

materiaal

Materiaal
MG-D04 Staal Staal met 

zig zag vering
Verchroomd

staal

MG-D02 (Medium) MG-D02-50
78 Breedte 78

110 Hoogte 110
82 Diepte 82
44 Zithoogte 44
51 Zitdiepte 51

Geringe afwijking in maten voorbehouden



Handmatig verstelbaar:

De modellen uit de Magic4 serie zijn standaard voorzien van een handmatig verstelbaar relaxsysteem. Door middel van  
gewichtsverplaatsing zijn de voetensteun en de rug in een relaxpositie te brengen. De rug is onafhankelijk te verstellen  
met behulp van een gasveer.

Elektrisch verstelbaar (optioneel):

Tegen een meerprijs is de fauteuil uit te rusten met twee motoren. De ene motor verstelt de voetensteun; de andere motor verstelt 
de rug. Beide zijn onafhankelijk van elkaar verstelbaar. De bediening van de motoren geschiedt door middel van tiptoetsbediening in 
de arm. De motoren worden van stroom voorzien door middel van een accu.

Elektrisch verstelbaar met sta-opfunctie (optioneel):

Tegen een meerprijs is de fauteuil uit te rusten met motoren. De ene motor verstelt de voetensteun en sta-opfunctie; de andere 
motor verstelt de rug. Alle functies zijn onafhankelijk van elkaar verstelbaar. De bediening van de motoren geschiedt door middel van 
tiptoetsbediening in de arm. Bij deze variant worden de motoren van stroom voorzien door middel van een trafo. Een accu is tegen 
meerprijs leverbaar.

Extra Small (XS), Small (S), Medium (M) en Large (L):

XS In deze uitvoering is de zithoogte 2 cm lager en de zitdiepte 4 cm minder dan bij de Medium uitvoering.

S In deze uitvoering is de zithoogte 2 cm lager en de zitdiepte 2 cm minder dan bij de Medium uitvoering.

M Dit is de standaard uitvoering; maten vindt u in de tabel op het voorblad.
 
L In deze uitvoering is de zithoogte 2 cm hoger en de zitdiepte 2 cm meer dan bij de Medium uitvoering.

Voeten:

Onder de draaifauteuils uit de Magic4 - serie zijn meerdere voeten mogelijk met diverse vormen en / of kleuren.

Voet 25 - Ø 620 mm 
(Beuken) gebeitst
(tegen meerprijs)

Voet 22 - Ø 620 mm 
(Staal) Grijs

(tegen meerprijs)

Voet 23 - Ø 620 mm 
(Staal) Zwart

(tegen meerprijs)

Voet 27 - Ø 620 mm 
RVS

(tegen meerprijs)

Voet 45 - Ø 620 mm 
(Beuken) gestoffeerd

(tegen meerprijs)

Voet 21 - Ø 620 mm 
(Staal) verchroomd
(tegen meerprijs)

Voet 83 - stervoet 
Aluminium zilverkleur

(standaard prijs)

Voet 84 - stervoet 
Aluminium zwart
(standaard prijs)

Voet 85 - stervoet 
RVS ellips

(tegen meerprijs)

Voet 86 - stervoet 
RVS plat

(tegen meerprijs)

Voet 87 - stervoet 
Staal plat zwart

(tegen meerprijs)



MGB-A01

MGB-A02

MGB-B01

MGB-B02

MGB-A01 - 2-zits MGB-A01 - 2½-zits
Breedte 157 cm 177 cm
Hoogte 105 cm 105 cm
Diepte 81 cm 81 cm
Zitbreedte +/- 60 cm +/- 70 cm
Zithoogte 44 cm 44 cm
Zitdiepte 55 cm 55 cm

Geringe afwijking in maten voorbehouden

MGB-A02 - 2-zits MGB-A02 - 2½-zits
Breedte 157 cm 177 cm
Hoogte 105 cm 105 cm
Diepte 81 cm 81 cm
Zitbreedte +/- 60 cm +/- 70 cm
Zithoogte 44 cm 44 cm
Zitdiepte 55 cm 55 cm

Geringe afwijking in maten voorbehouden

MGB-B01 - 2-zits MGB-B01 - 2½-zits
Breedte 157 cm 177 cm
Hoogte 105 cm 105 cm
Diepte 81 cm 81 cm
Zitbreedte +/- 60 cm +/- 70 cm
Zithoogte 44 cm 44 cm
Zitdiepte 55 cm 55 cm

Geringe afwijking in maten voorbehouden

MGB-B02 - 2-zits MGB-B02 - 2½-zits
Breedte 157 cm 177 cm
Hoogte 105 cm 105 cm
Diepte 81 cm 81 cm
Zitbreedte +/- 60 cm +/- 70 cm
Zithoogte 44 cm 44 cm
Zitdiepte 55 cm 55 cm

Geringe afwijking in maten voorbehouden



Handmatig verstelbaar:

Bij deze uitvoering zijn de rug en de voetklep onafhankelijk van elkaar, handmatig, verstelbaar. De verstelling van de rug gebeurt door 
middel van een gasveer. De voetklep is verstelbaar door middel van gewichtsverplaatsing. Het is NIET mogelijk om één voetklep
handmatig en de andere elektrisch verstelbaar te maken. De rug is voorzien van een topswing.

Elektrisch verstelbaar (optioneel):

Bij deze uitvoering zijn de rug en de voetklep onafhankelijk van elkaar, elektrisch, verstelbaar. De verstelling van de rug en de 
voetklep gebeurt door middel van motoren. De stroom voor de motoren wordt geleverd door een trafo (accu tegen meerprijs).
De bediening van de motoren gebeurt door middel van tiptoetsen aan de binnenkant van de arm. De rug is voorzien van een 
topswing.

Small (S), Medium (M) en Large (L):

S In deze uitvoering is de zithoogte 2 cm lager en de zitdiepte 2 cm minder dan bij de Medium uitvoering.

M Dit is de standaard uitvoering; maten vindt u in de tabel op het voorblad.
 
L In deze uitvoering is de zithoogte 2 cm hoger en de zitdiepte 2 cm meer dan bij de Medium uitvoering.

Rug Zitting Armen

Polyether Pantera 40 kg / m³ Pantera 50 kg / m³ Polyether 38 kg / m³

Materialen romp (vast)
Houten plaatmateriaal  
met stalen onderdelen 

Vering d.m.v. Singels

Houten plaatmateriaal 
Vering d.m.v. Zig zag veren. Houten plaatmateriaal

Materialen romp (verstelbaar)
Houten plaatmateriaal  
met stalen onderdelen 

Vering d.m.v. Singels
Stalen frame met zig zag veren Houten plaatmateriaal

Gebruikte materialen:

Vaste uitvoering:

Bij deze uitvoering zijn de zitting- en rug romp uit één stuk. Hierdoor is verstelling niet mogelijk. Small, Medium of Large is wel 
mogelijk bij deze variant.
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