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Felt Relax
De naam zegt het al. Deze fauteuil is gemaakt om in te relaxen. 

Net als alle andere producten uit de Felt-familie is de Felt Relax 

gemaakt van 100% gerecyclede post-consumer PET-flessen. 

De kuip van de Felt Relax is verkrijgbaar in twee varianten: met 

en zonder hoofdsteun, en er is keuze uit drie verschillende 

onderstellen. De kussens in de rug en de zitting verschillen van 

hardheid en samenstelling waardoor een optimaal zitcomfort 

wordt bereikt. De indrukkingen en omvouwingen van de vilten kuip 

garanderen dat er met heel weinig materiaal een optimale sterkte 

wordt gecreëerd.
Felt Relax

kuip geperst vilt
4-poots frame hout

kuip geperst vilt
met hoofdsteun

4-poots frame hout

kuip geperst vilt
buisframe metaal

kuip geperst vilt
met hoofdsteun

buisframe metaal

kuip geperst vilt
4-teens kruisvoet

kuip geperst vilt
met hoofdsteun

4-teens kruisvoet
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PEFC/30-31-043

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Felt Relax

Opties
• kunststofglijders

• viltglijders

• gepolijst onderstel (KV)

Specificaties
• kuip van 100% gerecyclede post-consumer PET-flessen

• kuip in uni-colour (lichtgrijs en antraciet)

• verkrijgbaar in twee varianten: met en zonder hoofdsteun

• onderstel buisframe metaal buis 16 mm

• onderstel 4-poot hout beuken rond 50 mm

• onderstel 4-teens kruisvoet draaibaar met autoreturn 

• zitkussen stoffeerset (verkrijgbaar voor alle modellen / Felt-xx20 

en Felt-xxx20)

• hoofdkussen stoffeerset

• materialen worden onderling niet verlijmd en zijn daarom na einde 

• levensloop eenvoudig te demonteren en te recyclen

Materialen
• metaaldelen geëpoxeerd; kleuren volgens kleurenkaarten “Epoxy 

en lak - Kerncollectie” en “Epoxy en lak - Trendcollectie” 

• houtdelen gebeitst of gelakt; kleuren volgens kleurenkaarten 

“Beits”, “Epoxy en lak - Kerncollectie” en “Epoxy en lak - 

Trendcollectie”

• stofkeuze kussen stofset meerdere stofgroepen; volgens 

kleurenkaart

• kuip geperst vilt uit 100% gerecyclede post-consumer PET-

flessen

• kuip OEKO-TEX gecertificeerd

• houten poten: duurzaam gecertificeerd PEFC™-hout

• stoffeerset: verantwoord gecertificeerd FSC®-hout

• stoffering: grote keuze uit duurzame stoffen

Keurmerken

pr
od

uc
tb

la
d:

 F
el

t R
el

ax
 /

 v
1a

 -
 0

3-
20

21

vepa.nl

http://www.deprojectinrichter.com

