
2

Zit-stand

Zit-stand

Lig-stand

Sta-op-stand

Sta-op-stand

Kantel-stand
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Basic
 • leverbaar in één uitvoering (zwart kunstleer)
 • levertijd ± drie weken
 •  maximale belasting 120 kg
 • één motor
 • twee jaar garantie

Zithoogte  48 cm
Zitdiepte  53,5 cm
Zitbreedte  48,5 cm
Rughoogte 64 cm
Armleggerhoogte 13 cm
Maximale belasting  120 kg

   €  850,-
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Comfort model D

Comfort model E
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Comfort
 • leverbaar in model D of E
 • levertijd ± zes weken
 • maximale belasting 130 kg
 • twee motoren
 • twee jaar garantie

Comfort model D  Comfort model E
Zithoogte  46 cm Zithoogte  46 cm
Zitdiepte  50 cm Zitdiepte  54 cm
Zitbreedte  49 cm Zitbreedte  51 cm
Rughoogte 78 cm Rughoogte 80  cm
Armleggerhoogte 21 cm Armleggerhoogte 21 cm
Maximale belasting  130 kg Maximale belasting  130 kg

   €  1.450,-

• verschillende (kleuren)  
stoffen mogelijk



6

Rugsteun 1

Rugsteun 2

Rugsteun 3
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Breda
 • op maat gemaakt (levertijd ± 7 weken)
 • leverbaar in stof, leer of niroxx (zie pagina 35)

 • keuze uit drie rugsteunen
 • standaard voorzien van knikbaar hoofdgedeelte
 • gasveer, duomotor of sta-op (zie pagina 35)

 • maximale belasting 130 kg
 • twee motoren
 • twee jaar garantie

 Stof Leer Niroxx
Gasveer € 1.350,- € 1.500,- € 1.750,-
Duo € 1.700,- € 1.850,- € 2.100,-
Sta-op € 2.100,- € 2.250,- € 2.500,-

Actiemodel  (levertijd ± 3 weken)
Sta-op € 1.600,- € 1.750,-
(Alleen een beperkte keuze  uit vaste maten, stoffen en leersoorten.)

Opties/accessoires  (zie ook pag 32 t/m 34)
Lendepomp € 99,-
Traagschuimzitting  € 99,-
Wieltjes  € 99,-
Hoofdkussen € 99,-
Tiptoets € 99,-
Dubbele bediening  € 99,-
Draadloze bediening  € 99,-
Zorgrug  € 99,-
Accu  € 265,-
Draaivoet  € 350,-
Verwarming zitting/rug  € 350,-
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Rugsteun 1

Rugsteun 2

Rugsteun 3

Rugsteun 2
sta-op-stand
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Lelystad
 • op maat gemaakt (levertijd ± 7 weken)
 • leverbaar in stof, leer of niroxx (zie pagina 35)

 • keuze uit drie rugsteunen
 • standaard voorzien van knikbaar hoofdgedeelte
 • gasveer, duomotor of sta-op (zie pagina 35)

 • maximale belasting 130 kg
 • twee motoren
 • twee jaar garantie

 Stof Leer Niroxx
Gasveer € 1.350,- € 1.500,- € 1.750,-
Duo € 1.700,- € 1.850,- € 2.100,-
Sta-op € 2.100,- € 2.250,- € 2.500,-

Actiemodel  (levertijd ± 3 weken)
Sta-op € 1.600,- € 1.750,-
(Alleen een beperkte keuze  uit vaste maten, stoffen en leersoorten.)

Opties/accessoires  (zie ook pag 32 t/m 34)
Lendepomp € 99,-
Traagschuimzitting  € 99,-
Wieltjes  € 99,-
Hoofdkussen € 99,-
Tiptoets € 99,-
Dubbele bediening  € 99,-
Draadloze bediening  € 99,-
Zorgrug  € 99,-
Accu  € 265,-
Draaivoet  € 350,-
Verwarming zitting/rug  € 350,-
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Bies  
(meerprijs € 75,-)

Engelse naad  

Lig-stand
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Rotterdam
 • op maat gemaakt (levertijd ± 7 weken)
 • leverbaar in stof, leer of niroxx (zie pagina 35)

 • keuze uit Engelse siernaad of bies
 • standaard voorzien van knikbaar hoofdgedeelte
 • gasveer, duomotor of sta-op (zie pagina 35)

 • maximale belasting 130 kg
 • twee motoren
 • twee jaar garantie

 Stof Leer Niroxx
Gasveer € 1.350,- € 1.500,- € 1.750,-
Duo € 1.700,- € 1.850,- € 2.100,-
Sta-op € 2.100,- € 2.250,- € 2.500,-

Opties/accessoires  (zie ook pag 32 t/m 34)
Lendepomp € 99,-
Traagschuimzitting  € 99,-
Wieltjes  € 99,-
Hoofdkussen € 99,-
Tiptoets € 99,-
Dubbele bediening  € 99,-
Draadloze bediening  € 99,-
Zorgrug  € 99,-
Accu  € 265,-
Draaivoet  € 350,-
Verwarming zitting/rug  € 350,-
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Rugsteun 2

Armlegger 2

Zitting 2

Armlegger 4

Zitting 4

Armlegger 3

Zitting 3

Armlegger 5

Zitting 5

Rugsteun 3

Rugsteun 4

Rugsteun 5

Rugsteun, armlegger 
en zitting 1
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Amsterdam
 • op maat gemaakt (levertijd ± 7 weken)
 • leverbaar in stof, leer of niroxx (zie pagina 35)

 • keuze uit vijf rugsteunen, armleggers en zittingen
 • standaard voorzien van knikbaar hoofdgedeelte
 • gasveer, duomotor of sta-op (zie pagina 35)

 • maximale belasting 130 kg
 • twee motoren
 • twee jaar garantie

 Stof Leer Niroxx
Gasveer € 1.350,- € 1.500,- € 1.750,-
Duo € 1.700,- € 1.850,- € 2.100,-
Sta-op € 2.100,- € 2.250,- € 2.500,-

Opties/accessoires  (zie ook pag 32 t/m 34)
Lendepomp € 99,-
Traagschuimzitting  € 99,-
Wieltjes  € 99,-
Hoofdkussen € 99,-
Tiptoets € 99,-
Dubbele bediening  € 99,-
Draadloze bediening  € 99,-
Zorgrug  € 99,-
Accu  € 265,-
Draaivoet  € 350,-
Verwarming zitting/rug  € 350,-
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Rugsteun 1
zit-stand

Rugsteun 2
zit-stand

Rugsteun 2
sta-op-stand

Rugsteun 3
zit-stand

Rugsteun 3
lig-stand
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Papendrecht
 • op maat gemaakt (levertijd ± 7 weken)
 • leverbaar in stof, leer of niroxx (zie pagina 35)

 • keuze uit drie rugsteunen
 • standaard voorzien van knikbaar hoofdgedeelte
 • gasveer, duomotor of sta-op (zie pagina 35)

 • maximale belasting 130 kg
 • twee motoren
 • twee jaar garantie

 Stof Leer Niroxx
Gasveer € 1.350,- € 1.500,- € 1.750,-
Duo € 1.700,- € 1.850,- € 2.100,-
Sta-op € 2.100,- € 2.250,- € 2.500,-

Opties/accessoires  (zie ook pag 32 t/m 34)
Lendepomp € 99,-
Traagschuimzitting  € 99,-
Wieltjes  € 99,-
Hoofdkussen € 99,-
Tiptoets € 99,-
Dubbele bediening  € 99,-
Draadloze bediening  € 99,-
Zorgrug  € 99,-
Accu  € 265,-
Draaivoet  € 350,-
Verwarming zitting/rug  € 350,-
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Rugsteun 1

Rugsteun 2

Rugsteun 3
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Warmond
 • op maat gemaakt (levertijd ± 7 weken)
 • leverbaar in stof, leer of niroxx (zie pagina 35)

 • keuze uit drie rugsteunen en twee zittingen
 • standaard voorzien van knikbaar hoofdgedeelte
 • gasveer, duomotor of sta-op (zie pagina 35)

 • maximale belasting 130 kg
 • twee motoren
 • twee jaar garantie

 Stof Leer Niroxx
Gasveer € 1.350,- € 1.500,- € 1.750,-
Duo € 1.700,- € 1.850,- € 2.100,-
Sta-op € 2.100,- € 2.250,- € 2.500,-

Opties/accessoires  (zie ook pag 32 t/m 34)
Lendepomp € 99,-
Traagschuimzitting  € 99,-
Wieltjes  € 99,-
Hoofdkussen € 99,-
Tiptoets € 99,-
Dubbele bediening  € 99,-
Draadloze bediening  € 99,-
Zorgrug  € 99,-
Accu  € 265,-
Draaivoet  € 350,-
Verwarming zitting/rug  € 350,-
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Zit-stand

Voetsteun-stand

Sta-op-stand

Capiton rugsteun 
(meerprijs € 165,-)

Lig-stand
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Oegstgeest
 • op maat gemaakt (levertijd ± 7 weken)
 • leverbaar in stof, leer of niroxx (zie pagina 35)

 • keuze uit twee rugsteunen
 • gasveer, duomotor of sta-op (zie pagina 35)

 • maximale belasting 130 kg
 • twee motoren
 • twee jaar garantie

 Stof Leer Niroxx
Gasveer € 1.350,- € 1.500,- € 1.750,-
Duo € 1.700,- € 1.850,- € 2.100,-
Sta-op € 2.100,- € 2.250,- € 2.500,-

Opties/accessoires  (zie ook pag 32 t/m 34)
Lendepomp € 99,-
Traagschuimzitting  € 99,-
Wieltjes  € 99,-
Hoofdkussen € 99,-
Tiptoets € 99,-
Dubbele bediening  € 99,-
Draadloze bediening  € 99,-
Zorgrug  € 99,-
Accu  € 265,-
Draaivoet  € 350,-
Verwarming zitting/rug  € 350,-
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Rugsteun 2

Armlegger 2
Armlegger 4

Armlegger 3

Armlegger 5
(meerprijs € 175,-)

Rugsteun 3

Rugsteun 4

Rugsteun 5

Rugsteun en armlegger 1 
en spinvoet
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Delft
 • op maat gemaakt (levertijd ± 7 weken)
 • leverbaar in stof, leer of niroxx (zie pagina 35)

 • keuze uit vijf rugsteunen en armleggers 
 • standaard voorzien van knikbaar hoofdgedeelte
 • afstandsbediening hangt door middel van 
  een magneet aan de arm
 • gasveer, duomotor of sta-op (zie pagina 35)

 • maximale belasting 130 kg
 • drie motoren
 • twee jaar garantie

 Stof Leer Niroxx
Gasveer € 1.700,- € 1.850,- € 2.100,-
Duo € 2.000,- € 2.150,- € 2.400,-
Sta-op € 2.550,- € 2.750,- € 3.000,-

Opties/accessoires  (zie ook pag 32 t/m 34)
Lendepomp € 99,-
Traagschuimzitting  € 99,-
Hoofdkussen € 99,-
Tiptoets (alleen duomotor) € 99,-
Dubbele bediening  € 99,-
Zorgrug  € 99,-
Accu  € 265,-
Draaivoet plat € 350,-
Verwarming zitting/rug  € 350,-
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Rugsteun 
en armlegger 1

Rugsteun 2 
en armlegger 3

(meerprijs  
armlegger € 99,-)

Rugsteun 3 
en armlegger 2
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Den Bosch
 • op maat gemaakt (levertijd ± 7 weken)
 • leverbaar in stof of leer
 • keuze uit drie rugsteunen en armleggers
 • alleen leverbaar met duomotor, hartwagen 
  en sta-op-functie (zie pagina 35)

 • standaard voorzien van knikbaar hoofdgedeelte, 
  accu en tiptoetsbediening
 • keuze uit draaivoet plat, spin, hout en metaal 
  (zie pagina 33)

 • maximale belasting 130 kg
 • drie motoren
 • twee jaar garantie

 Stof Leer
Duomotor € 2.000,- € 2.150,-
Duomotor/ 
   hartwagen € 2.250,- € 2.400,-
Sta-op-functie € 2.550,- € 2.750,-
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Zit-stand

Voetsteun-stand

Lig-stand
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Joure
 • op maat gemaakt (levertijd ± 7 weken)
 • leverbaar in stof of leer
 • alleen leverbaar met duomotor, hartwagen 
  en sta-op-functie (zie pagina 35)

 • standaard voorzien van accu en tiptoets- 
  bediening
 • keuze uit draaivoet plat, spin, hout en metaal
  (zie pagina 33)

 • maximale belasting 130 kg
 • drie motoren
 • twee jaar garantie

 Stof Leer
Duomotor € 2.400,- € 2.550,-
Duomotor/ 
   hartwagen € 2.600,- € 2.750,-
Sta-op-functie € 2.800,- € 2.950,-
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Zit-stand

Voetsteun-stand

Lig-stand
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Middelburg
 • op maat gemaakt (levertijd ± 7 weken)
 • leverbaar in stof of leer
 • alleen leverbaar met duomotor, hartwagen 
  en sta-op-functie (zie pagina 35)

 • standaard voorzien van accu en  
  tiptoetsbediening
 • keuze uit draaivoet plat, spin, hout en metaal 
  (zie pagina 33)

 • maximale belasting 130 kg
 • drie motoren
 • twee jaar garantie

 Stof Leer
Duomotor € 2.400,- € 2.550,-
Duomotor/ 
   hartwagen € 2.600,- € 2.750,-
Sta-op-functie € 2.800,- € 2.950,-
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Zit-stand

Voetsteun-stand

Rug-stand 2

Sta-op-stand

Lig-stand
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Bellino
 • leverbaar in stof, leer of niroxx (zie pagina 35)

 • uniek met drie motoren en kantelstand
 • levertijd ± 6 weken

Specificaties Standaard
Zithoogte 41 – 43 – 45 – 47 – 49 cm
Zitdiepte 44 – 46,5 – 49 – 51,5 cm
Zitbreedte 51 cm
Rughoogte 81 cm
Armleggerhoogte  18 – 20 – 22 – 24 cm
Maximale belasting  120 kg
Breedte buitenmaat  77 cm

Specificaties Compact
Zithoogte 41 – 43 – 45 – 47 – 49 cm
Zitdiepte 44 – 46,5 – 49 – 51,5 cm
Zitbreedte 48 cm
Rughoogte 73 cm
Armleggerhoogte  18 – 20 – 22 – 24 cm
Maximale belasting  120 kg
Breedte buitenmaat  74 cm

CBW-garantie *)
Mechaniek 10 jaar
Stoffering en schuim 3 jaar
Motoren 5 jaar
Handbediening 2 jaar

*) Onoordeelkundig gebruik en normale slijtage  
 door gebruik zijn uitgesloten van garantie.

vanaf €  2.200,-
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Zit-stand

Relax-stand

Sta-op-stand
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Modulair
 • leverbaar in stof, leer of niroxx (zie pagina 35)

 • uniek met drie motoren en kantelstand
 • standaard voorzien van knikbaar hoofdgedeelte
 • levertijd ± 6 weken

Specificaties Standaard
Zithoogte 43 tot 53 cm, per cm instelbaar
Zitdiepte 44 tot 53 cm, per cm instelbaar
Zitbreedte 51,5 cm
Rughoogte 81 cm
Armleggerhoogte  16 tot 28 cm, per cm instelbaar
Maximale belasting  150 kg
Breedte buitenmaat  77,5 cm

Specificaties Compact
Zithoogte 42 tot 53 cm, per cm instelbaar
Zitdiepte 44 tot 53 cm, per cm instelbaar
Zitbreedte 46 cm
Rughoogte 73 cm
Armleggerhoogte  18 tot 24 cm, per cm instelbaar
Maximale belasting  150 kg
Breedte buitenmaat  72 cm

CBW-garantie *)
Mechaniek 10 jaar
Stoffering en schuim 3 jaar
Motoren 5 jaar
Handbediening 2 jaar

*) Onoordeelkundig gebruik en normale slijtage  
 door gebruik zijn uitgesloten van garantie.

vanaf €  3.275,-
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Opties/accessoires
Lendepomp     €   99,-
De optie lendepomp is een extra steun in de rug, die u zelf  
kunt oppompen tot de gewenste hardheid van de steun.

Accu     €  265,-
De stoel wordt voorzien van een accu. Handig als de stoel  
midden in de kamer komt te staan; zo lopen er geen kabels  
naartoe. De bijgeleverde stekker is makkelijk aan te sluiten.

Tiptoetsbediening     €   99,-
Hierbij is een bediening die verwerkt  
zit in de armleuning. Hierdoor krijgt  
de stoel een strakkere uitstraling en 
heeft u direct makkelijk toegang tot  
de diverse verstelmogelijkheden.

Dubbele bediening     €   99,-
Hierbij is een extra bediening naast 
de handbediening die verwerkt zit in 
de armleuning. Hierdoor kunt u bij de 
sta-op-hulp gewoon de armleuning 
vasthouden. U hoeft de losse bediening 
dus niet meer vast te houden bij het 
opstaan.

Draadloze bediening     €   99,-
Hierbij is de standaard bediening draadloos gemaakt, waar- 
door deze bijvoorbeeld makkelijk door iemand anders, zoals  
de partner of hulp, kan worden bediend.
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Zorgkussen     €   99,-
Dit zorgkussen is speciaal ontwikkeld voor 
mensen die een extra steun in de rug willen.  
U krijgt hierbij ook een extra steun in uw zij.

Traagschuimzitting     €   99,-
Hierbij wordt de volledige zitting van traagschuim voorzien.  
Dit zorgt voor een drukverlagend effect en meer comfort bij  
het zitten (verminderd effect met leer en niroxx).

Draaivoet plat     €  350,-

Draaivoet spin     €  350,-

Draaivoet hout     €  350,-

Draaivoet metaal     €  350,-
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Druppelkussen 1     €   99,-

Druppelkussen 2     €   99,-

Hoofdkussen     €   99,-

Nekrol     €   99,-

Wiel met/zonder rem     €   99,-

Verwarming
Standaard zit de verwarming in de zitting en de onderrug. 
Eventueel kan ervoor gekozen worden om beide verwarmings-
elementen in de rug te plaatsen. Hierdoor zal de gehele rug 
de verwarming hebben. In de zorgrug kan de verwarming niet 
worden geplaatst.
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Uitvoeringen

Gasveer
De rug is te verstellen door middel van een trekkoord naast  
de zitting. De voetensteun klapt uit als u zich in de stoel afzet  
tegen de armleggers.

Duomotor
Met deze uitvoering is de stoel voorzien van twee motoren, 
waarbij de rug los van de voetenbank te verstellen is.

Sta-op-functie
Deze uitvoering is in basis gelijk aan de duomotor, alleen  
kan hierbij ook de sta-op-functie worden gebruikt voor 
ondersteuning bij het gaan staan en/of zitten.

Hartwagen
Met deze functie is er een extra motor, die ervoor zorgt dat de 
voetenbank nog hoger kan worden gezet, zodat de benen hoger 
liggen dan het hart, wat goed is voor het afvoeren van vocht in  
de benen.

Nirrox
Nirrox heeft een uitstraling van suede/alcantara 100% polyester, 
voorzien van een waterdichte coating aan de rugzijde. Slijtvast 
en permanent brandvertragend volgens de strengste mondiale 
brandwerendheidseisen. Het is lekwerend en goed te reinigen.


