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Te c h n i s c h e g e d e e l t e



hs.490.4h

Pootvarianten

Kunststof poot Metalen poot, gelakt Wieltjes

Zwart
(Hoogte: 5 cm)

Alleen geschikt voor fauteuil 
hs.490 (Hoogte: 5 cm)

RAL 9017 Verkeerszwart
(Hoogte: 8 cm)

*De gegevens voor het soortelijke gewicht kunnen variëren binnen een tolerantiebereik van +/- 10 %.

Fauteuil programma hs.490
Technische constructie Bestelinstructie

❙	 		Houten binnenframe 

❙	 		Vering: nosag veren 

❙	 		Zittingstoffering van polyurethaan, opge- 

bouwd als sandwich, „soortelijke gewicht“  

40 en 37 kg/m³, doorgestikt met vlies

❙	 		Rugleuningstoffering van polyurethaan-koudschuim, 

„soortelijke gewicht“ 30 kg/m³, door- 

gestikt met vlies 

Standaardpoot: 

❙	 		Kunststof poot, zwart

❙	 		 Metalen poot gelakt verkeerszwart RAL 9017

Bij de bestelling a. u. b. vermelden:

❙	 		Zithoogte naar keuze 43 cm (kunststof poot, zwart) of 

46 cm (metalen poot gelakt RAL 9017  

verkeerszwart)

❙	 		De fauteuil kan naar keuze tegen een meerprijs 

worden uitgerust met zachte wieltjes (voor harde 

vloerbedekkingen) of met harde wieltjes (voor zachte 

vloerbedekkingen). Alleen mogelijk bij zithoogte 43 cm

Voor lederen bekleding geldt het volgende:

Omdat het om een natuurlijk product gaat, kunnen er bij 

de verwerking deelnaden en soms ook andere naad-

constructies optreden. Kijk voor meer informatie over 

deelnaden bij leer op pagina 68.

  Ontwerp: Hoffmann-Kahleyss
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hs.490

Programma overzicht

Bovenaanzicht Frontaanzicht Zijaanzicht

Fauteuil in de afmeting: 72 cm   

Voetenbankje in de afmeting: 63 cm 

Bovenaanzicht Frontaanzicht Zijaanzicht

SE 490 SE 490 SE 490

HCK 490 HCK 490 HCK 490



Rolf Benz AG & Co. KG

Haiterbacher Straße 104

72202 Nagold

Germany

Tel.  +49 (0) 7452 / 601-0

Fax  +49 (0) 7452 / 601-282

www.huelsta-sofa.com
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