
Serie Qliq

Accessoires

Materiaal

Duurzaam

Frame

Trolley

Kunststof

Bijbel-/lectuurrekje

Armleggers

Koppeling

Stof

Glijders

• Kunststof 100% recyclebaar 
• Het frame is herbruikbaar na refurbishment, de (vilt)glijders zijn eenvoudig te vervangen
• Minimaal gebruik van losse onderdelen. De zitting en rug worden in het frame geklikt  geen schroeven of andere losse onderdelen nodig
• Onderdelen zijn eenvoudig te vervangen zonder gereedschap
• Gestoffeerde delen kunnen makkelijk geherstoffeerd worden (zonder dat de stoel in zijn geheel gedemonteerd hoeft te worden)
• Europese productie: duurzaam geproduceerd in Italië door ISO gecertificeerde fabrikant 
• Minimale milieubelasting door vervoer in grootverpakking en assemblage in Nederland
• Frame chroom (zeer lange levensduur) of gepoedercoat (low impact voor milieu) 

11 mm stafstalen frame

• Glasvezel versterkt polypropyleen 
• UV bestendig (300 KLangley) 
• 100% recyclebaar

Armleggers worden standaard geleverd in de kunststofkleur van de stoel. Hoogte van de armleggers is 66 
cm vanaf de vloer

Alleen zitting of zitting en rug
Je bestelt het als extra toevoeging
• QliqZ: Opdekstoffering op zitting
• QliqR: Opdekstoffering op rug
Voor zitting en rug bestel je QliqZ en Qliq R
Kunststofdelen blijven deels zichtbaar

Standaard kunststof, optioneel vilt
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Altijd chroom

Geschikt voor max. 40 kunststof of 30 volledig gestoffeerde stoelen
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Aan de achterzijde van de rugleuning zie je vier kleine  
bevestigingsboutjes, deze zijn zwart of blank, afhankelijk van 
de kunststofkleur. Kijk op www.fpcollection.nl of op pagina 
278 voor het stoffenoverzicht.
TIP: kies voor een stof met het  eco logo en ga hiermee 
voor een duurzame insteek!

Koppelbaar d.m.v. gelaste koppeling 
aan het frame (afb. 1) of d.m.v. losse 
kunststof koppeling (afb. 2). Armlegger
stoelen of stoelen met schrijfplankje 
koppelbaar met extra brede kunststof 
koppeling (afb. 3)
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Garantie  Volgens Europese regelgeving, 2 jaar volledige garantie op defecten veroorzaakt door fabricage en/ of constructiefouten




