
IAchterzijde

Kĳ ken is zien, zien is geloven.
Maar dat schoonheid ook nog eens lekker zit,

we maken het waar met RELAX4U

RELAX4U | RIVA-NOVA 
heldere visie op relaxed zitten 

NOVA

RIVA

Kijken is zien, en zien is geloven.
RELAX4U, heldere visie op relaxed zitten

Het allernieuwste Relaxsysteem van De Toekomst is het 
RELAX4U concept. In dit innovatieve en stijlvolle con-
cept onderscheiden we de modellen ‘RIVA’, ‘SOLO’,
‘NOVA’ en ‘TRENTO’.

De Relax4U serie bestaat uit fauteuils met verschillen-
de eigenzinnige looks, die stuk voor stuk voldoen aan 
de comfort- en kwaliteitseisen van een moderne relax-
fauteuil en de wensen van de kritische gebruiker.

Dus design, kwaliteit en slimme functies met een eigen 
gezicht. 

Ook zo’n hedendaagse functionaliteit is dat bij de RIVA
en NOVA fauteuils, naast de tiptoetsbediening, ook 
een draadloze bediening met bluetooth technologie 
kan worden bijbesteld. Alles om het gemak te vergro-
ten en het comfort te bevorderen. 
Alle fauteuils met een elektrisch bedienbaar relaxsys-
teem krijgen stroom van een ingebouwde lithium ion 
accu.

Vier keuzes in stijl, mogelijkheden 
en functionaliteit. 

Riva (RV)
De Riva heeft een relaxsysteem met 3 motoren. De rug, 
de voetensteun en de hartbalans zijn onafhankelijk van 
elkaar te bedienen. Als optie is de fauteuil uit te brei-
den met een sta-op.

Solo (SL)
De Solo heeft een manueel verstelbare rug (door mid-
del van een gasveer). De Solo heeft geen uitklapbare 
voetensteun. Als optie is een bijpassende losse hocker 
mogelijk.

Nova (NV)
De Nova heeft een relaxsysteem met 3 motoren. De 
rug, de voetensteun en de hartbalans zijn onafhankelijk 
van elkaar te bedienen. Als optie is de fauteuil uit te 
breiden met een sta-op.

Trento (TR)
De Trento heeft een manueel verstelbare rug (door 
middel van een gasveer). De Trento heeft geen uitklap-
bare voetensteun. Als optie is een bijpassende losse 
hocker mogelijk

Uiteraard zijn alle Relax4U modellen weer geheel 
naar wens uit te voeren in diverse leer kwaliteiten en 
een uitgebreide collectie stoffen. Hiermee kunt u een 
fauteuil uit de RELAX4U lijn nog beter afstemmen op 
uw persoonlijke smaak en wensen.

Standaard : 

- 3 motoren
- Hartbalans
- Accu

-  Bediening in arm of
zijpaneel

- Manuele Topswing
- Diverse maten

Opties :

- Sta-op
- Elektrische topswing
- Verlengde voetensteun
-  Elektrisch opblaasbare

lendensteun
-  Manueel opblaasbare

lendensteun

- XL en XXL maat
-  Bluetooth 

afstandsbediening
- Soft zit
- Hocker (Solo/Trento)
-  Verlengde voetsteun bij de

maten L (6 cm) XL (8 cm)
en XXL (10 cm)

RELAX4U | NOVA-RIVA-TRENTO-SOLO
Maakt het bestellen van de juiste fauteuil 
lekker overzichtelĳ k.

RELAX4U | RIVA-NOVA 
heldere visie op relaxed zitten 

KIES UW MODEL: KIES UW STOFFERING:

MAATVOERING :      XS        SM           M           L      XS        SM           M           L XL        XXL XL        XXL

VERLENGDE VOETENSTEUN*

STA-OP

SOFT ZIT

MANUELE LENDEPOMP

ELECTRISCHE LENDEPOMP

ELECTRISCHE TOPSWING

BLEUTOOTH BEDIENING

VOETENBIJ XL EN XXL ALLEEN VOET 41, 42, 86 EN 87 MOGELIJK. BIJ XL EN XXL ALLEEN VOET 41, 42, 86 EN 87 MOGELIJK.

* Verlengde voetensteun alleen mogelijk bij de maten L, XL en XXL. In combinatie met een sta-op is de verlengde voetklep 6 cm verlengd.

NOVA TRENTO RIVA SOLO
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Nova en Trento
De Nova (3 motoren) en de Trento fauteuils (alleen rug verstelbaar) hebben een vertrouwde traditionele 
vormgeving. Moderne fauteuils met een strak design. De rug loopt in zijn geheel door achter de zitting. Nova en 
Trento fauteuils zijn leverbaar met diverse opties en in 6 maten. De Relax4U modellen 1001, 1005, 1009, 1010 en 
1011 zijn leverbaar als Nova en Trento. Voor toepasbare opties zie achterzijde van deze brochure,

Riva en Solo
De Riva (3 motoren) en de Solo fauteuils (alleen rug verstelbaar) hebben een opvallend designelement. 
De rug staat als het ware op de zitting. Deze vormgeving versterkt het design en geeft de fauteuil een eigen 
look. Riva en Solo fauteuils zijn leverbaar met diverse opties en in 6 maten. Alle Relax4U modellen zijn leverbaar 
als Riva en Solo, voor toepasbare opties zie achterzijde van deze brochure.

NV-1001

RV-1005

NV-1010NV-1009

RV-1015

RV-1002

RV-1006

RV-1011

RV-1016

RV-1004

RV-1007

RV-1017

NV-1010NV-1009

RV-1015

RV-1006

RV-1004RELAX4U | RIVA RELAX4U | NOVA
heldere visie op relaxed zitten heldere visie op relaxed zitten


