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Elegantie en comfort ontmoeten elkaar in Pause

Comfortabel zitten in een designmeubel? Pause tilt de kunst van het relaxen tot een ongekende hoogte. Deze 

subliem ontworpen eenzit combineert een tijdloze kubistische vormgeving met een all-in-one relaxzetel. Ontdek 

dit heerlijke staaltje vakmanschap.

Minimalistische look
Bij Tuoi dragen we design hoog in het vaandel en zien 

we tegelijk toe op het ultieme zitcomfort. De strakke, 

tijdloze Pause speelt hier handig op in. Je bouwt deze 

relaxfauteuil met hoge rug makkelijk om tot een trendy 

clubzetel of maakt er een loungezetel van waarin je na 

een drukke dag helemaal tot rust komt.

Personaliseer je design relaxzetel met een bekleding 

in stof of (kunst)leder in een kleur naar wens. Hoe je 

hem ook naar je hand zet, met zijn elegante zwarte 

kruisvoet wordt Pause vast de blikvanger in je 

woonkamer.

Unieke functionaliteit
Slim weggewerkte accessoires en discrete functies 

maken Pause tot wat hij is: de ideale relaxzetel. Een 

extra lendenkussen voor meer steun, verwarming om 

je vermoeide rug te ontspannen of letterlijk een extra 

duwtje in je rug om recht te staan? Pause heeft het 

allemaal.

Met subtiele aanraakgevoelige knoppen bedien je 

moeiteloos dit designmeubel. Combineer Pause met 

een- of tweezit Enjoy en je huiskamer krijgt een 

instant upgrade.

Pause
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VERSTELMECHANIEK
De Pause relax heeft een discrete sturing met 

aanraaktoetsen, standaard verwerkt aan de binnenkant 

van de zetel aan de rechterzijde zittend in de zetel. 

De aanraaktoetsen laten toe de de rugleuning [A] en 

beensteun [B] traploos en afzonderlijk in te stellen. 

Optioneel kan er gekozen worden voor een sta-op-

functie met aparte bediening aan de binnenkant van 

de zetel aan de linkerzijde zittend in de zetel.

GEINTEGREERDE VERWARMING
De Pause relaxzetel kan optioneel voorzien worden 

van geïntegreerde verwarming [C]. Vouw hiervoor 

de rug open van de relaxzetel en de geïntegreerde 

verwarming bevindt zich in de onderrug. Maak 

gebruik van de afstandsbediening om de verwarming 

aan of uit te schakelen en de intensiteit te kiezen. 

De verwarming schakelt zichzelf automatisch uit na 

anderhalf uur werking.

LENDEKUSSEN
Pause relax wordt standaard geleverd met een 

lendekussen in dezelfde stoffering als de zetel. 

Gebruik dit lendekussen bij een opengevouwen rug 

voor extra ergonomische ondersteuning. 
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AFMETINGEN RELAX AFMETINGEN ZITVLAK
GEWICHT

B L H B L H

PAUSE RELAX EL2 71 81—112 82—92 49 48 50 44

PAUSE RELAX EL2+V 71 81—112 82—92 49 48 50 44

PAUSE RELAX POW3 71 81—112 82—92 49 48 50 55

PAUSE RELAX POW3+V 71 81—112 82—92 49 48 50 55

EL2: Elektrisch 2 motoren

EL2 + V: Elektrisch 2 motoren en verwarming

POW3: Elektrisch met sta-op powerlift

POW3 + V: Elektrisch met sta-op powerlift en verwarming

AFMETINGEN

TECHNISCHE INFORMATIE

FRAME Zit en rug in metaal, zijpanden in spaanplat

VERING Nosag 3,8mm gehard staal, niet geweven

ZIT HR schuim, densiteit 37 kg/m³ en 200g vulling

RUG HR schuim, densiteit 28 kg/m³ en 200g vulling

ZIJPANDEN Polyether schuim, densiteit 65 kg/m³ en 300g vulling

POTEN Zwart gelakt aluminium

BEKLEDING
Keuze uit groot assortiment kleuren in stof of (kunst)leder. Zie www.tuoi.be/

materialen voor de volledige lijst aan kleurenopties.

MAXIMALE WERKBELASTING 150 kg
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ACCESSOIRES

EL2 EL2 + V POW3 POW3 + V

Oplaadbare batterij A

Apart zijzakje B

B — Apart zijzakje

A — Bedieningsknopppen 

aan de buitenzijde

OPTIES

EL2 EL2 + V POW3 POW3 + V

Bedieningsknoppen aan de buitenzijde A


