
voorzijdeAchterzijde

Mensen zijn zo divers als de natuur zelf. 
En zijn de inspiratie voor 

onze producten.

TWICE en TWICE PLUS BESTELFORMULIER 
Maakt het bestellen van de juiste fauteuil 
lekker overzichtelijk.

misschien wel het beste 
systeem ter wereld.

TWICE en TWICE PLUS 
in elke maat, compleet natuurlijk.

EXTRA 
HOOG

HOOG

LAAG

U bent de inspiratie voor alle 
innovaties op onze relaxfauteuils.

Ieder z’n smaak, ieder z’n wensen
We leiden een vol en actief leven. Willen het 
maximale uit een dag halen. Om dit vol te kunnen 
houden moeten we onszelf soms even in de 
relaxstand kunnen zetten. Maak kennis met de 
Twice relaxfauteuils en ervaar dat ontspanning en 
comfort vooral ook mooi kunnen zijn ...

De stijl die bij jou past
Of je nu houdt van modern, klassiek of landelijk 
met een Twice relaxfauteuil kies je voor een stoel 
die aan al je wensen voldoet qua uitstraling, 
comfort en gebruiksgemak. Karakteristiek, 
eigenzinnig, strak, robuust, stoer ... én uitgevoerd 
in leer, in stof of - zoals de trend nu laat zien - een 
combinatie van leer en stof. Laat je verrassen door 
de vele mogelijkheden van Twice!

Twice, is lekker achterover
Maar liefst drie motoren zorgen ervoor dat deze 
luxe relaxfauteuil in alle posities verstelbaar is. 
Zo kan de voetsteun en de rugleuning traploos in 
elke positie worden gebracht en kan het bovenste 
deel van de rugleuning, waar het hoofd tegen 
aan rust, van achter naar voor worden versteld 
(topswing). Hierdoor wordt het hoofd in elke positie 
comfortabel ondersteund.

Sta-op functie
Gemakkelijk opstaan is ook geen probleem want 
vele modellen zijn leverbaar met een “sta-op” 
functie. Verder is elke Twice voorzien van een 
kantelfunctie waarbij de zitpositie kan kantelen 
zonder dat daarbij de voetsteun gebruikt wordt.

“Hart-balans” functie
Door de zitting, rug en voetsteun in de “Hart-
balans” stand te brengen wordt het hart minimaal 
belast. Voeten en hart liggen in een denkbeeldige 
horizontale lijn, waardoor je snel tot rust komt.

Voeten
U heeft de keuze uit vele soorten voeten. In het 
zwart, RVS, chroom, hout of gestoffeerd. Alle 
voeten hebben een toelaatbaar gewicht tot 120 
kg m.u.v. de voeten 85 en 88 deze gaan tot 100 kg. 
De voeten 41, 42, 86 en 87 hebben draagkracht tot 
maximaal 140 kg.

en

We maken voor u diverse modellen Twice 
fauteuils, modern, strak of een beetje klassiek. 
Met een hoge of lage rug, er is er altijd één die 
bij u past. Allemaal standaard voorzien van 
diverse mogelijkheden of aan te vullen met 
diverse opties.

www.de-toekomst.nl

Standaard : 

3 motoren
Hartbalans
Accu

Bediening in arm of zijpaneel
Manuele Topswing
Diverse maten

Opties :

Sta-op
Electrische topswing
Extra hoge rug
XL en XXL maat
Verlengde voetklep

Bediening andere zijde
Bediening met handunit
Opblaasbare lendepomp
Zithoogte aanpassing
Trafo
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KIES UW MODEL: KIES UW STOFFERING:

VOETKLEPVERLENING - TWICE PLUS: 

NEE

MAAT :      XS        SM           M           L 

3 MOTOREN 

3 MOTOREN INCL. STA-OP 

LAGE RUG

HOGE RUG

EXTRA HOGE RUG

LAGE RUG

HOGE RUG

EXTRA HOGE RUG

LAGE RUG

HOGE RUG

EXTRA HOGE RUG

KEUZE UIT 
ALLE 17 VOETENNR: NR: NR:

KEUZE UIT VOET 
41 - 42 - 86 OF 87

KEUZE UIT VOET 
41 - 42 - 86 OF 87

3 MOTOREN 3 MOTOREN

XL        XXL L6        XL8        XXL10

RUGHOOGTE : 

VOETEN : 

UITVOERING : 

OPTIES : 

JA

ELECTRISCHE TOPSWING 

MANUEEL OPBLAASBARE LENDESTEUN 

BEDIENING AAN DE ANDERE ZIJDE 

BEDIENING DMV EEN HANDUNIT 

TRAFO IPV ACCU
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 XS – S – M    L – XL – XXL – L6 – XL8 – XXL10 XS – S – M    L – XL – XXL   L6 – XL8 – XXL10

TW 199 TW 067 TW 227 TW 068 TW 190 TW 226 TW 191 TW 170 TW 229 TW 227

LAAG= HOOG= EXTRA HOOG=
Twice fauteuils zijn leverbaar met diverse rughoogtes en in diverse maten. De modellen uit deze brochure zijn 
leverbaar met 3 rughoogtes (geldt niet voor alle Twice modellen) Afhankelijk van uw lengte kiest u de rughoogte 
die bij u past. De rughoogte is te combineren met elke maat die een Twice biedt. 
Standaard in een lage rug zit de manuele topswing, als optie is de topswing ook elektrisch uit te voeren. 
Bij de maten XS – S – M en L is de fauteuil uit te rusten met een sta-op.

Voor veel personen zal de hoge rug de meest gekozen rughoogte zijn. Deze rughoogte is leverbaar in alle maten 
die een Twice biedt. Ook deze rug heeft standaard een manuele topswing terwijl een elektrische topswing als 
optie mogelijk is. Fauteuils met een hoge rug in de maten XS – S – M en L zijn ook uit te breiden met een 
sta-op functie. De maat L is ook leverbaar met een verlengde voetensteun. De maten L i.c.m. met een verlengde 
voetensteun en de XL en XXL zijn niet leverbaar met een sta-op functie 

Uniek is dat Twice voor langere mensen een extra hoge rug biedt. De rug wordt t.o.v. de hoge rug 6 cm hoger. 
De topswing (manueel of elektrisch) zit dan ook 4 cm hoger in de rug. Een extra hoge rug kan in elke maat 
van de Twice geleverd worden. Daarnaast creëert u in combinatie met een verlengde voetsteun de optimale 
relaxfauteuil voor als u wat langer bent. De lengte van de voetensteun is afhankelijk van de maat die u kiest.*

Maat L : de voetensteun wordt 6 cm langer, de maat heet dan L6
Maat XL : de voetensteun wordt 8 cm langer, de maat heet dan XL8
Maat XXL : de voetensteun wordt 10 cm langer, de maat heet dan XXL10

* Gezien het gewicht die een langere voetensteun met zich meebrengt, leveren we deze alleen i.c.m. een voet 41, 42, 86 en 87. 
 Geschikt voor een belasting tot 140 kg.
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 XS – S – M    L – XL – XXL – L6 – XL8 – XXL10 XS – S – M    L – XL – XXL   L6 – XL8 – XXL10

TW 199 TW 067 TW 227 TW 068 TW 190 TW 226 TW 191 TW 170 TW 229 TW 227

LAAG= HOOG= EXTRA HOOG=
Twice fauteuils zijn leverbaar met diverse rughoogtes en in diverse maten. De modellen uit deze brochure zijn 
leverbaar met 3 rughoogtes (geldt niet voor alle Twice modellen) Afhankelijk van uw lengte kiest u de rughoogte 
die bij u past. De rughoogte is te combineren met elke maat die een Twice biedt. 
Standaard in een lage rug zit de manuele topswing, als optie is de topswing ook elektrisch uit te voeren. 
Bij de maten XS – S – M en L is de fauteuil uit te rusten met een sta-op.

Voor veel personen zal de hoge rug de meest gekozen rughoogte zijn. Deze rughoogte is leverbaar in alle maten 
die een Twice biedt. Ook deze rug heeft standaard een manuele topswing terwijl een elektrische topswing als 
optie mogelijk is. Fauteuils met een hoge rug in de maten XS – S – M en L zijn ook uit te breiden met een 
sta-op functie. De maat L is ook leverbaar met een verlengde voetensteun. De maten L i.c.m. met een verlengde 
voetensteun en de XL en XXL zijn niet leverbaar met een sta-op functie 

Uniek is dat Twice voor langere mensen een extra hoge rug biedt. De rug wordt t.o.v. de hoge rug 6 cm hoger. 
De topswing (manueel of elektrisch) zit dan ook 4 cm hoger in de rug. Een extra hoge rug kan in elke maat 
van de Twice geleverd worden. Daarnaast creëert u in combinatie met een verlengde voetsteun de optimale 
relaxfauteuil voor als u wat langer bent. De lengte van de voetensteun is afhankelijk van de maat die u kiest.*

Maat L : de voetensteun wordt 6 cm langer, de maat heet dan L6
Maat XL : de voetensteun wordt 8 cm langer, de maat heet dan XL8
Maat XXL : de voetensteun wordt 10 cm langer, de maat heet dan XXL10

* Gezien het gewicht die een langere voetensteun met zich meebrengt, leveren we deze alleen i.c.m. een voet 41, 42, 86 en 87. 
 Geschikt voor een belasting tot 140 kg.


