
 

ergonomische en levenscomfort verhogende producten

www.leefcomfort.nl
033-4893389

Vertrouwd kopen bij een 
CBW erkend bedrijf

Relax en sta-op fauteuils





1

 De professionele specialist in lekker maar 
vooral, verantwoord zitten.

Handmate in Holland      

ergonomische en levenscomfort verhogende producten

 Bel 033-48 93 389 of kijk op www.leefcomfort.nl pagina 3

Hartelijk dank dat u kennis wilt maken met Leefcomfort, bij uitstek de 
professionele specialist in erg fraai, anatomisch en ergonomisch zitmeubilair.

U zoekt een comfortabel maar ook fraai meubel wat ook mooi in uw interieur past.
Kijk deze brochure op uw gemak door en u zult vast en zeker een meubel vinden wat u erg 
aanstaat. Als het enige bedrijf binnen Europa, produceert Leefcomfort relax- en sta-op fauteuils 
geheel naar uw individuele maten waarbij andere wensen van u ook verwezenlijkt kunnen worden. 
Hiermee krijgt u niet alleen een unieke stoel of bank maar dit is ook de enige manier om het meest 
comfortabel en ergonomisch te kunnen zitten.
Veel van onze klanten zijn “veel zitters” dat wil zeggen, meer dan minimaal 1 uur onafgebroken zit-
ten. Het is dan van het grootste belang dat u dan de beschikking hebt over een zitmeubel die aan 
alle eisen op dit gebied voldoet.
Leefcomfort maakt uw fauteuil tot op de cm. nauwkeurig geheel naar uw maten en ook nog eens 
voor prijzen welke veel lager liggen dan zogenaamde op maat meubels (waarbij u de keuze hebt 
uit 3 maten) van alle andere aanbieders. U koopt rechtstreeks bij de fabrikant en dat omzeilt on-
nodige extra kosten.
Zijn uw eisen minder hoog dan hebben wij ook een grote keuze in “gewone” relax- of sta-op fau-
teuils.
Wij hebben een complete sortering erg fraaie fauteuils ontworpen, moderne of juist vertrouwde 
stoelen, klassieke of eigentijdse modellen, maar ook echte design meubels, strak en stijlvol, maar 
allemaal hebben deze fauteuils één ding gemeen, ze bezitten de al sinds 1995 bekende Leefcom-
fort comfort en kwaliteit.

Deze meubels worden in onze eigen atelier ontworpen en gefabriceerd.
Kom eens naar onze fabriekstoonzaal of vraag een geheel vrijblijvende en 
gratis thuisdemonstratie met één van onze mobiele showrooms aan.

het Leefcomfort team.
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ECHT GOED EN 
GEZOND ZITTEN 
BEGINT MET ECHT

VAKKUNDIGE 
VOORLICHTING EN 
EEN  GEHEEL OP 
MAAT GEMAAKTE

FAUTEUIL

FARSTRUP COLLECTIE
pag. 52 t/m 59

Banken collectie 
pag. 34 t/m 36

   Handmate in Holland 

COMFORT COLLECTIE
pag. 53 t/m 59

 Overzicht van bijna alle Leefcomfort fau-

Model Annabel Model Adriana Model Boukje

Model BabetteModel Annemarie

Model Barbara Model Gerda

Model Christy

Model Felicia



 Op “uw maat gemaakt”, hoe belangrijk is dit?
Handmate in Holland      
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FAUTEUILS VOOR IEDERE MAAT OF U NU 224 CM. OF 124 CM. LANG BENT

Op maat betekent dat de gehele fauteuil naar uw maten en speciaal voor u 

wordt gemaakt. Dit staat altijd garant voor een hoger zitcomfort want hoe beter 

de maten van de fauteuil bij uw maten passen des te hoger is het zitcomfort. U 

koopt ook uw schoenen naar uw maat, immers schoenen in een andere maat 

zitten echt niet lekker en u krijgt gegarandeerd ook problemen met uw voeten.

Mensen die meer problemen kennen met hun voeten zullen op maat gemaakt 

schoeisel aanschaffen, hierdoor zullen hun klachten sterk verminderen. Natuurlijk 

zijn er grotere en kleinere mensen dan gemiddeld en dat zij een fauteuil op maat 

willen is logisch. Echter, ook de mens met een gemiddelde maat zal het verschil 

als zeer positief ervaren, het ene mens heeft dikkere dijbenen en de andere dikkere billen. Ook heeft het ene 

mens juist wat kortere benen en de andere weer langere armen. Iemand met dikkere billen heeft natuurlijk 

een grotere zitdiepte nodig maar ook in de rug extra ondersteuning want daar zit ook een grotere holte dan 

bij iemand die dunnere billen heeft. De billen komen tegen de rug van de fauteuil aan maar boven de billen 

ontstaat dan juist extra ruimte die in een niet op maat gemaakte stoel niet wordt ondersteunt. Hetzelfde geld 

voor de armleggerhoogte, deze is uiterst belangrijk voor een prettige zit en kan juist het verschil maken voor 

de schouders, iemand met langere bovenarmen moet dus lagere armleggers. 

Maar is nu het bovenlichaam ook lang dan zal de armleggerhoogte nog lager 

moeten zodat de schouders in rust positie zijn wanneer u in onze fauteuil zit.

Wij maken de volgende onderdelen geheel naar uw maten.

Zithoogte - zitdiepte - zitbreedte - armleggerhoogte - rughoogte - voeten-

banklengte - plaats lende ondersteuning - en de juiste zithoek. 

Onze modellen onderscheiden zich niet alleen door de ergonomische vormgeving en kwaliteit, maar ook 

door het ontwerp wat zich o.a. uit in de smalle opbouw (gemiddeld 72 cm.) Ieder model maken wij voor u zoals 

u dit wenst. Alle fauteuils uit onze eigen collectie kunnen worden uitgevoerd als handmatige relax, met een 

motor(en), met een sta-op systeem, met een draaivoet, met massage en verwarming en met een accu. De 

stoffering kan nooit een probleem zijn. Leder of stof, alle 

fauteuils uit onze eigen collectie worden gestoffeerd in 

iedere gewenste en in de handel verkrijgbare stoffering.

En toch voor een zeer scherpe prijs, hoe wij 
dit doen leest u op de volgende pagina. 

ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

Dhr. R. Bruintjes 221 cm. lang
Ter vergelijking, de dame in dezelfde fauteuil meet 160 cm



 

Zo laag geprijsd en toch geheel op maat?
Handmate in Holland      
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HOE KAN LEEFCOMFORT, ALS EEN NEDERLANDS BEDRIJF, DIT SOORT KWALITEIT’S 

MEUBELS TOCH VOOR ZO’N LAGE PRIJS IN NEDERLAND PRODUCEREN?

Eigenlijk is dit vrij eenvoudig te beantwoorden, het draait allemaal om kosten beheersing.

Je kan als bedrijf letterlijk miljoenen aan gedrukt reclame materiaal en advertenties uitgeven, maar al dit geld 

moet uiteindelijk door de verkoop van de meubels worden terug verdient, dit drijft dus de prijzen van de meu-

bels gigantisch op. Vaak heeft dit ook tot gevolg dat dit soort bedrijven minder frisse verkooppraktijken er op 

na houden om toch hun winst marges te behalen. (denk dan aan “Leeftijdskorting” etc waarbij u uiteindelijk 

een stoel voor 4500,- minus korting zeg 3800,- koopt, die bij ons 1695,- kost)

Omdat wij al jaren een zeer goede reputatie genieten besteden wij bijna niets meer aan advertenties, 

men kent ons van mond tot mond reclame of men vindt ons via onze website en deze wordt door ons zelf 

beheerd. Hetzelfde gaat ook voor onze brochures op, ook deze worden in eigen beheer gemaakt en geprint, 

hierdoor zijn er vast en zeker veel fraaiere brochures maar het gaat om de producten in de brochure en niet 

om het drukwerk. 

Ook deze kosten komen dus niet bij de prijs van onze fauteuils 

op. Wij hebben in 1995 een systeem ontworpen waardoor wij 

systematisch fauteuils kunnen bouwen zonder dat dit de ar-

beidstijd sterk doet toenemen, normaal gesproken zal een fau-

teuil die speciaal voor u wordt gebouwd meer dan het dubbele 

kosten dan wij berekenen.

Ook een scherpe inkoop van het materiaal voor onze producten is uiterst belangrijk om de prijs van de fau-

teuils zo laag te kunnen houden, wij werken al jaren met dezelfde toeleveranciers (met sommige al vanaf 

het begin) men kent ons en weet dat zij op ons kunnen vertrouwen, hierdoor krijg je ook goede inkoopprijzen 

zonder op kwaliteit te hoeven te bezuinigen. De routes die wij rijden zijn altijd erg uitgekiend zodat er geen 

onnodige kilometers worden gereden. Onze 1500 m² grote showroom is best wel fraai maar het is niet het 

duurste pand, hierdoor besparen wij ook veel kosten. Ons  personeel moet altijd onderweg en hier op ons 

bedrijf alle werkzaamheden kunnen uitvoeren, onze verkopers kunnen dus onderweg ook service geven, hier 

hoeft dan niet een andere auto speciaal voor te rijden.

Als wij onze producten goed maken en goed materiaal gebruiken is er ook maar een zeer kleine kans dat er 

service moet worden gegeven, de klant heeft een erg fijne en betrouwbaar product en wij hoeven geen extra 

kosten aan service te besteden.                         ZO HOUDEN WIJ ONZE PRIJZEN ZO LAAG.

ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 



 Eigen service dienst.
Handmate in Holland      
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BIJ LEEFCOMFORT HEEFT U RECHT OP LEVENSLANGE SERVICE.

Onze naam Leefcomfort heeft alleen zin als wij dit ook op alle fronten waar-

maken. 

Alle verkoop adviseurs zijn hoogwaardig opgeleide mensen die ook alles 

weten over de techniek, het frame en de stoffering. 

Wij eisen dan ook van onze mensen dat zij deze vaardigheden bezitten. 

Ook zijn zij gecertificeerd om storingen aan uw hoog-laag bed te verhelpen. 

Dit houdt dus in dat onze adviseurs naast hun adviserende rol ook een 

eventuele technisch probleem kunnen oplossen. 

Meestal kan dit ter plekke, mocht dit niet lukken dan 

wordt uw fauteuil in ons eigen atelier onder handen 

genomen en zo spoedig mogelijk weer retour ge-

bracht. 

Bij ernstige problemen zijn wij veelal binnen 24 uur bij u. 

Doordat wij produceren hebben wij de kennis en de mogelijkheden 

in huis om u snel en vakkundig te helpen. 

Naast onze stoffeerderij, ons naaiatelier, onze schuim afdeling en 

onze eigen service en reparatie dienst, zorgen wij ook zelf voor 

het transport zodat u altijd met een kundig medewerker spreekt die 

weet waar hij het over heeft. 

Ook onze medewerkers aan de telefoon hebben dit vakmanschap. 

Deze kennis en vakkundigheid gecombineerd met onze langdurige 

garanties geven u de zekerheid bij de enige echte professional van 

Nederland het beste product voor de beste prijs te hebben aange-

schaft. 

ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 



 Kwaliteit daar draait het om.
Handmate in Holland      
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HET IS VOOR ONS GEEN KUNST OM U 5 JAAR GARANTIE TE GEVEN.

Immers, als je de beste producten gebruikt en steeds dezelfde medewerkers al jarenlang deze fauteuils bou-
wen, dan is de kans dat er iets niet goed zou zijn wel uiterst klein.

WIJ PRODUCEREN OOK VOOR ZEER GROTE GERENOMMEERDE EUROPESE FA-
BRIKANTEN, DAN MOET DE KWALITEIT TOCH WEL ECHT GOED ZIJN

Wij hebben zoveel vertrouwen in onze producten, dat wij een unieke vijf jaar garantie op de gehele fauteuil 
geven. 
Waarom dat vertrouwen? Onze fauteuils worden ontwikkeld met en door gebruikmaking van de ervaring van 
gebruikers en onze vakkennis. 
Onze producten zijn dan ook nooit uit ontwikkeld. 
Wij zijn er van overtuigd dat het altijd beter kan. 
Wij hebben van de fouten van ons zelf en die van anderen geleerd en zijn er daarom ook van overtuigd dat 
wij de beste fauteuils maken en leveren. 
Wat u kunt doen om u te overtuigen is bij ons te komen kijken en daarna te vergelijken met vergelijkbare pro-
ducten, het service niveau, de garanties en het vakmanschap van andere aanbieders. 

Het gezegde luid niet voor niets; Vakmanschap is meesterschap. 

Onze hoogwaardige kwaliteit’s “echt maatwerk” fauteuils worden van de beste 
materialen door ons vervaardigd. 
Of het nu de bekleding is of het relax susteem, 
alles wordt vervaardigd uit de beste kwaliteit’s producten. 
U kunt rekenen op een duurzame fauteuil 
met een zeer hoogwaardig zitcomfort.

 

ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

5 JAAR GARANTIE*
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

 De mogelijkheden van onze relaxfauteuils.
Handmate in Holland      

DE 3 HIERONDER OMSCHREVEN  STANDEN ZIJN STANDAART IN AL ONZE RELAXFAUTEUILS.

    
OPTIE: BIJ BIJNA AL ONZE RELAXFAUTEUILS KUNT U OOK
    EEN STA-OP SYSTEEM KIEZEN

ZIT STAND:
Door de juiste maatvoering bent u verzekerd van een 
ontspannen en comfortabele zit, uw benen rusten op 
de zitting, uw schouders zijn in de rust stand, uw lende 
worden goed ondersteund en uw voeten.
rusten gewoon op de grond.

LIG STAND:
Perfecte ondersteuning, geen druk op de wervelkolom 
en de benen gebogen en iets lager dan het hart.
Zo kunt u volledig tot rust komen.

RELAX STAND: 
Alleen een goede relaxfauteuil heeft een drieweg 
relax systeem, zodat indien u de relax stand kiest, de 
voetenbank zich automatisch uitvouwt en de zitting 
en rugleuning zich aanpast, zo wordt de wervelko-
lom in de natuurlijke S-vorm gezet en ondersteund 
en voorkomt dat uw rug (zoals dit bij een slecht 
geconstrueerde stoel al snel gebeurt) een C-vorm 
aanneemt.

STA-OP STAND: 
Heeft u problemen met het gaan zitten en opstaan? (bij 
Leefcomfort Gratis* oplossing)
Bijna al onze modellen fauteuils die wij 
leveren, kunnen worden uitgerust met een sta op sy-
steem, zodat u in het vervolg moeiteloos in en uit uw 
fauteuil kunt. Één druk op de knop en u kunt eenvoudig 
gaan staan of gaan zitten. Ook een draaifauteuil met 
een sta op systeem behoort tot onze mogelijkheden.
(* niet i.c.m. andere acties of bij actie modellen, vraag naar de voorwaarden)
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

 Vrijblijvende thuis demonstratie..
Handmate in Holland      

HET GROTE GEMAK VAN ONZE THUISDEMONSTRATIE’S.

Indien u zelf geen vervoer heeft of slecht ter been bent, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken 
om één van onze mobiele showrooms voor te laten rijden. 
Hierin kunnen wij u zo’n 10 fauteuils of maximaal 3 bedden laten zien. 

Via deze brochure of onze website www.leefcomfort.nl kunt u vast een keuze maken welke fauteuils 
u graag wilt zien.
Bel telefoonnummer 033-4893389 voor een afspraak.
Deze service is geheel vrijblijvend en u bent niet 
verplicht tot aankopen. Wij verlenen deze unieke 
service door geheel Nederland en Vlaanderen**.
U kunt dus heerlijk relaxed een keuze maken in 
uw eigen vertouwde omgeving in uw eigen tempo. 

** met uitzondering van Ameland, Vlieland, 
Terschelling en Schiermonnikoog, wilt u hier een 
thuis demonstratie dan moeten wij u de overtocht 
kosten berekenen. 
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

 Vrijblijvende haal en breng service.
Handmate in Holland      

GRAAG ONZE SHOWROOM BEZOEKEN MAAR GEEN VERVOER?

Wilt u graag in onze grote showroom van maar liefst 1500 m2 onze fauteuils (en misschien ook wel 
onze matrassen en/of bedden) komen bewonderen?
 Als u zelf niet kunt komen, halen wij u, vrijblijvend, gewoon thuis op, zo kunt u rustig kijken, u krijgt  
een heerlijk kopje koffie van ons, zo maakt u er een heerlijk dagje shoppen van.
Ook kunnen wij u van het NS station of bushalte ophalen, geen enkel probleem. 
Deze service is geheel vrijblijvend en u wordt niet verplicht tot aankopen. 
Wij verlenen deze unieke service door geheel Nederland** en Vlaanderen. 
Bel telefoonnummer 033-4893389 voor een afspraak of ga naar www.leefcomfort.nl en vul het aan-
vraagformulier in. 

** met uitzondering van Ameland, Vlieland, 
Terschelling en Schiermonnikoog. 



ergonomische en levenscomfort verhogende producten

 Bel 033-48 93 389 of kijk op www.leefcomfort.nl pagina 13

U KUNT KIEZEN UIT EEN BIJNA ONUITPUTTELIJKE HOEVEELHEID OPTIE’S 
 

ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

 Accessoires voor specifieke wensen.
Handmate in Holland      

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

1. Hoofdknikdeel    
2. Lendenpomp  
3. Motoren 1, 2, 3 st. 
4. Div. hoofdkussentjes 
5. Wieltjes

6. Massage motor 
7. Legio keuze aan stoffering
8. Legio keuze in pootjes
9. Grote keuze in draaivoeten
10. Sta-op systeem 

ENKELE VAN DE NIET 
AFGEBEELDE OPTIE’S

Accu (geen snoer over de vloer)
Armleggerhoezen
Doorlopende voetenbank
Gasveerrugverstelling 
Hardere of zachtere vulling
Krantenzak
Losse en vaste pockets 
Verwarming
Verstelbare lendensteun 
Verstelbare poten etc. etc.

DE MEEST GEKOZEN OPTIE´S OP EEN RIJTJE

Van al onze modellen fauteuils maken 
wij ook bankstellen met of zonder relax 
systeem in iedere maat en stoffering.

De stoffering kan nooit het probleem zijn:
Leder of stof, alle fauteuils uit onze eigen col-
lectie worden gestoffeerd in iedere gewenste 
en in de handel verkrijgbare stoffering.
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

 Nergens goedkoper.
U  TOCH NIET IN AL DIE NEP-AANBIEDINGEN ZOALS “LEEFTIJDKORTING” ETC?

U wilt toch zeker niet te veel voor uw (op maat) fauteuil betalen? 
Maar hoe weet u nu zeker of u niet teveel betaald? 
En die aanbieding of die super korting uit de krant, is die wel 
echt zo interessant?
Of betaald u soms uw eigen korting?

Daarom hanteert Leefcomfort

Wij betalen u het verschil plus 50% van de aanschafwaarde in geld terug. 
Indien u, na aanschaf van uw “Echt maatwerk” fauteuil binnen 60 dagen ergens anders dezelfde 
nieuwe fauteuil goedkoper kunt kopen.

Laagste prijs
garantie!



 Rechtstreeks van producent aan Consument
Handmate in Holland      
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DAT SCHEELT VEEL, GEEN TUSSENHANDEL EN GEEN ONNODIGE KOSTEN.

Onze eigen collectie is gekenmerkt door onderstaand symbool, 

Deze collectiebestaat uit zo’n 100 modellen en zijn 
leverbaar met gigantisch veel optie’s en mogelijkheden. 
Wilt u de fauteuil met een draaivoet of juist niet?, dit is altijd 
mogelijk op onze eigen collectie. 
Ander schuim, andere armleggers, iedere maat, iedere gewenste stoffering en kleur, echt bijna alles 
is mogelijk.
Hierin is Leefcomfort echt uniek en vindt u nergens in Europa.

ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

(designed by jan van Heiningen)
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NATUURLIJK LEVEREN WIJ OOK DE FAUTEUILS DIE ONZE COLLEGA’S VOEREN.

Leefcomfort is naast producent ook dealer van vele grote merken, zoals Hukla, Himola, De 
Toekomst etc. 
Hiermee nemen wij een bijzonder positie in want wij kunnen u alle fauteuils uit onze eigen collectie 
leveren maar ook alle fauteuils die onze collega’s u leveren.
Met onze eigen collectie kunnen wij letterlijk aan bijna iedere wens tegemoet komen. maar met 
deze andere merken kunnen wij ook die mensen helpen die een bepaalde fauteuil bij één van onze 
collega’s hebben gezien maar persé niet bij hen willen aanschaffen. 

Vooral de zekerheid dat u niet te veel betaald en niet belazerd wordt met één of andere ongeloof-
waardige actie zoals een gratis tweede fauteuil of leeftijdkorting, zorgt ervoor dat men vaak voor 
Leefcomfort kiest.

NERGENS VINDT U ZO’N UITGEBREIDE COLLECTIE EN NERGENS VINDT U 
ZOVEEL KENNIS EN VAKMANSCHAP.

Vlot, slank, mooi & dynamisch.

ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 
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Inhoud van deze brochure:

 1. Leefcomfort heet u welkom
 2. Kies voor Professioneel zitcomfort van     
 Leefcomfort
 3. Wat is een goede zithouding
 4. Op uw maat gemaakt, wat is dat
 5. Antwoord op meest gestelde vragen
 6. Leefcomfort’s eigen service dienst
 7. Kwaliteit staat voor op bij Leefcomfort
 8. Vrijblijvende mobiele showroom of haal 
 en breng service
 9. Mogelijkheden en accessoires voor 
	 specifieke	wensen
10. Leefcomfort’s uitgebreide collectie 
 fauteuils en banken

Laagste prijs
garantie!

www.leefcomfort.nl
033-4893389

2 3
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OP DE VOLGENDE PAGINA’S VINDT UDIT ZIJN FAUTEUILS UIT EIGEN PRODUCTIE EN COLLECTIE. 

DEZE WORDT GEHEEL NAAR UW MATEN EN WENSEN GEMAAKT.

ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

Pocket los  
Pocket vast  
Poot verlengers oplopend van 2 t/m10 cm
Quatro motor met sta-op
Safe Systeem     
Stiknaden wijzigen (indien mogelijk) 
Swiffel of Draaivoet 
Transfer armlegger 
Viscose schuim (Tempur) in rug of zitting
Voetenbank met extra plank  
Voetensteun aan zijkant van voetenbankje 
Warmtekussen los op 220 V, 2 warmtestanden 
Wijzigingen vorm van de rug (extra vulling of juist holte) 
Werkblad wegdraaibaar alleen model Guusje  
Wieltjes    
Zwenk of bokwiel geremd of ongeremd 
Zijpilot aan rug links of rechts

ZORG COLLECTION
Bredere uitvoering    
Duwbeugel     
Fixatieriem       
Handvaten per twee    
Knierol      
Magneet slot t.b.v. Fixatieriem   
Tafel blad    
Viscose schuim (Tempur) zitkussen 
Viscose schuim (Tempur) lendensteun  
RVT wielen 7,5 cm.   
RVT wielen 10 cm.   

25 t/m 75 cm.
43 t/m 88 cm.
35 t/m 65 cm.
0   t/m 40 cm.
35 t/m 130 cm.
15 t/m 72 cm.

maat-
voeringstoffering

alle kleuren
en 

materialen

Zithoogte: 
Zitbreedte: 
Zitdiepte:
Armhoogte:
Rughoogte:
Voetenbank:
Lendenondersteuning naar wens

 Technische gegevens fauteuils eigen collectie
Handmate in Holland      

Techniek en materiaal keuze.
Hoogwaardige koudschuim vullingen.
Stalen frame standaard geschikt tot 300 kg.
Nosag veren gespannen in stalen raamwerk.
Drieweg relax systeem.
Duitse kwaliteits motoren.
TUV gepruft, KEMA keur, 5 jaar garantie
100% nederlands product

Lijst met optie’s.
Accu + lader     
Achteraf handbediening links i.p.v. rechts of andersom
Armhoezen over de gehele arm stof/Leder  
Armleggerlapjes afgewerkt ca 45 x 50 cm, per paar 
Ander model armleggers    
Anti Decubitus – Viscose schuim zitting  
Doorlopende voetenbank     
Doorlopende voetenbank. met sta op   
Doorlopende voetenbank klassiek  
Draaivoet hout, stof of leder                                                         
Draaivoet aluminium, metaal  
Draaivoet sta-op    
Drie motoren met sta-op    
Twee motoren                         
Twee motor sta op            
Enkele motor     
Gasveer rugverstelling             
Hardere of zachtere zit SG55, SG38 of SG35 
Hoofdknikdeel    
Hoofdkussen - Nekrol   
Hoofdkussen orthopedisch (met nekuitsparing of met bolling)
Hoofdlapje     
Krantenzak    
Lumbaalsteun (Lendenpomp) opblaasbaar 
Lumbaalsteun (elektrisch) 
Lumbaalsteun in hoes met elastische banden
Bevestgings lus op fauteuil rug t.b.v. hoofdrol    
Massage motor    
Metalen pootjes     
Obesitas uitvoering   

Leverings mogelijkheden.
1. Als vaste fauteuil (dus zonder relax systeem)   
2. Als relax fauteuil handmatig of met motoren   6. Als sta-op fauteuil (evt. op draaivoet)
3. Als 2, 2½, 3, 4 of 5 zits bank met of zonder relax systeem  7. Als zorg fauteuil voor zorg instellingen of voor thuis
4. Als obesitas fauteuil (tot 500 kilo)    8. Als transfer fauteuil (met opklapbare armleggers  
5. Als draai fauteuil (evt. met sta-op systeem)      voor rolstoel gebruikers)

Bijzondere kenmerken.
Echt 100% maatwerk.
Lichaamslengte 120 cm tot 250 cm.
Dit model wordt apart voor u gemaakt.
Anatomisch gevormde rug.
Zeer goede lende ondersteuning.
Hoogstaand afwerkingsniveau.
In iedere verkrijgbare stoffering en kleur.

 

Fauteuils uit onze eigen collectie kunnen gemakkelijk worden 
hergestoffeerd of achteraf met een sta-op systeem worden uitgevoerd.

Mogelijkheid
aantal motoren
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Pocket los  
Pocket vast  
Poot verlengers oplopend van 2 t/m10 cm
Quatro motor met sta-op
Safe Systeem     
Stiknaden wijzigen (indien mogelijk) 
Swiffel of Draaivoet 
Transfer armlegger 
Viscose schuim (Tempur) in rug of zitting
Voetenbank met extra plank  
Voetensteun aan zijkant van voetenbankje 
Warmtekussen los op 220 V, 2 warmtestanden 
Wijzigingen vorm van de rug (extra vulling of juist holte) 
Werkblad wegdraaibaar alleen model Guusje  
Wieltjes    
Zwenk of bokwiel geremd of ongeremd 
Zijpilot aan rug links of rechts

ZORG COLLECTION
Bredere uitvoering    
Duwbeugel     
Fixatieriem       
Handvaten per twee    
Knierol      
Magneet slot t.b.v. Fixatieriem   
Tafel blad    
Viscose schuim (Tempur) zitkussen 
Viscose schuim (Tempur) lendensteun  
RVT wielen 7,5 cm.   
RVT wielen 10 cm.   
  



 Fauteuil Coby.         Handmate in Holland      

ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

Model Coby, één van onze toppers, wordt geheel naar uw wens en maat gemaakt en is leverbaar met 
alle optie’s.
Vooral het design in combinatie met het comfort doet onze klanten vaak al snel beslissen voor dit model.
De Coby is verkrijgbaar in iedere denkbare stof of leder soort en wij adviseren u graag wat betreft de eigen-
schappen van de stoffering en uw keuze betreffende uw inrichting

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 15



 
Handmate in Holland      Fauteuil Anoeschka. 

ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

Wilt u deze fauteuil op een draaivoet of juist vast, met een sta-op systeem of simpel handbediend? 
Het is allemaal mogelijk. 
Fraai, slank, ergonomisch gevormd met aandacht voor detail. Dat is deze mooie kwaliteit’s fauteuil in een 
paar korte kreten. Wilt u nog veel meer zien, horen en voelen? laat u dan door één van onze ergonomisch 
geschoolde adviseurs, voorlichten. 
Deze fauteuil wordt geheel naar uw maten en wensen, zonder meerprijs, speciaal voor u gemaakt.

Designed by Jan van Heiningen

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 15
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Het ambachtelijke vakmanschap straalt er van af. U ziet al dat u in deze fauteuil heerlijk kunt zitten en relaxen. 
Één brok kwaliteit en toch zo’n slank, elegant en tijdloos ontwerp. Wilt u deze fauteuil als sta-op fauteuil dan 
heeft u wel een erg mooi slank sta-op fauteuiltje. En als klap op de vuurpijl wordt deze fauteuil ook nog geheel 
op uw maat gemaakt.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten want nergens vindt u zo’n stuk kwaliteit geheel op uw maat gemaakt voor 
deze aantrekkelijk prijs.

ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

ergonomische en levenscomfort verhogende producten

Fauteuil Amy.         Handmate in Holland      

Designed by Jan van Heiningen

 Bel 033-48 93 389 of kijk op www.leefcomfort.nl
Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 15



 
Handmate in Holland                                                               Fauteuil Dagmar. 

ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

Heeft u wel eens eerder zo’n fraaie en slanke sta-op relax fauteuil gezien? 
Natuurlijk kan deze fauteuil ook zonder sta-op systeem worden geleverd, dan hebt u gewoon een bijzonder 
fraaie relax fauteuil. Lekker rusten en ontspannen in deze erg slanke relaxfauteuil met zijn zo’n kenmerkende 
open armleggers. Ook dit model is net als alle andere modellen uit onze eigen collectie “geheel op uw maat 
en naar uw wens gemaakt” en leverbaar met alle denkbare optie’s. Immers wij bouwen uw meubel zoals u dat 
wenst. Ervaar wat vakmanschap, kwaliteit en laagste prijsgarantie inhoud bij Leefcomfort.

Designed by Jan van Heiningen

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 15



 Fauteuil Carlijn, Cheyenne en Cindy.      

ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

Deze fauteuil behoort tot onze collectie “New Style”, een collectie moderne relax fauteuils met een 
ongehoord hoog comfort.
In welke stoffering u deze fauteuil ook kiest, het blijft een juweeltje om te zien. In ieder interieur komt dit ont-
werp volledig tot z’n recht. Maar wat u moet ervaren is het formidabele zitcomfort. Één stuk ergonomie in een 
wel zeer aantrekkelijk uiterlijk. Leverbaar met handmatige relax, motorisch en evt. met een sta-op systeem.  
Laat u goed voorlichten door onze ergonomisch geschoolde adviseurs. Dit kan in onze 1500 m² grote show-
room of bij u thuis in uw eigen interieur. 
                  Handmate in Holland 

   

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 15



 
Handmate in Holland                                                                Fauteuil Claudia. 

ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

De Claudia is een echt klassieke oorfauteuil en als Relax of sta-op fauteuil nergens meer verkrijgbaar. 
Wij vonden dit erg jammer en hebben model Claudia ontworpen, we zijn er in geslaagd ondanks de klassieke 
uitstraling de fauteuil mooi slank te houden. 
Inmiddels al jaren één van onze toppers door de erg goede zit en rug en natuurlijk de zeer scherpe prijs. 
Of u nu de Claudia in een leuke Engelse ruit laat stofferen, in klassiek leder of een sportieve stof, de Claudia 
past het echt allemaal.

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 15



 Fauteuil Diandra.        Handmate in Holland      

ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

Fauteuil Diandra, een zeer fraaie echte Design fauteuil en dan ook nog met een drieweg relax sy-
steem.
Waarom nog langer in uw oude stoel hangen, terwijl u ook heerlijk ergonomisch verantwoord kunt genieten in 
dit fraaie model. Of u het nu design wilt noemen of ontwerp, de Diandra is en blijft een model waarvan u blijft 
genieten. Iedere keer weer zodra u thuis komt geniet u van het ontwerp en nog meer van het zitcomfort.
Deze prachtige fauteuil is leverbaar als relax maar ook als sta-op fauteuil.

Designed by Jan van Heiningen

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 15



 

Handmate in Holland                                                                       Fauteuil Ciska. 
ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

Een voorbeeld van wat totale ontspanning in kan houden. 
Veruit ons meest verkochte model, slank van ontwerp en met een technisch grandioze systeem met of zon-
der sta-op functie, dit geeft u de mogelijkheid om precies in die houding te zitten of te ontspannen zoals u dat 
wenst. De stoffering van deze fauteuil kunt u exact afstemmen op uw interieur en wensen.
Laat eens vrijblijvend één van onze mobiele showrooms u bezoeken zodat u in uw eigen interieur kunt bepalen 
hoe deze stoel tot zijn recht komt en wat een mooie stoffering is die bij de rest van uw interieur past. 
Natuurlijk bent u hartelijk uitgenodigd om in onze 1500 m² showroom, naast deze fauteuil ook de rest van 
onze collectie van ruim 200 fauteuils te bekijken. 

Designed by Jan van Heiningen

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 15



 Fauteuil Guusje.        Handmate in Holland      

ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

Ook weer een staaltje van design en praktische elegantie. Een slanke fauteuil met heerlijke armleggers en te 
verkrijgen met motoren en/of naar wens een sta-op systeem. 

Zelfs een draaivoet met sta-op systeem is bij ons op deze “op maat” collectie, mogelijk. Als u goed naar de 
foto’s 
kijkt kunt u al bijna voelen hoe heerlijk deze fauteuil zit. 

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 15



ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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DEZE FAUTEUIL WORDT NAAR UW MATEN GEMAAKT.

ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.52 m. - 2.10 m. 

Hoofdkussen orthopedisch (met nekuitsparing of met bolling)
Hoofdlapje     
Lumbaalsteun (Lendenpomp) opblaasbaar 
Lumbaalsteun in hoes met elastische banden
Bevestgings lus op fauteuil rug t.b.v. hoofdrol
Pocket los  
Pocket vast
Vier motoren met sta-op hulp  
Viscose schuim (Tempur) in rug of zitting
Warmtekussen los op 220 V, 2 warmtestanden 
Wijzigingen vorm van de rug (extra vulling of juist holte) 

.   
  

41 t/m 55 cm.
50 cm.
43 t/m 57 cm.
21 cm.
72 t/m 82 cm.

maat-
voering

Zithoogte: 
Zitbreedte: 
Zitdiepte:
Armhoogte:
Rughoogte:
Lendenondersteuning naar wens

 Fauteuils L-Line.
Handmate in Holland      

Techniek en materiaal keuze.
Hoogwaardige koudschuim vullingen.
Stalen frame standaard geschikt tot 130 kg.
Nosag veren gespannen in stalen raamwerk.
Drieweg relax systeem.
Duitse kwaliteits motoren.
TUV gepruft, KEMA keur, 5 jaar garantie
100% nederlands product

Lijst met optie’s.
Accu + lader     
Achteraf handbediening links i.p.v. rechts of andersom
Armhoezen over de gehele arm stof/Leder  
Armleggerlapjes afgewerkt ca 45 x 50 cm, per paar 
Ander model armleggers    
Anti Decubitus – Viscose schuim zitting  
Draaivoet hout, stof of leder                                                         
Draaivoet aluminium, metaal  
Twee motoren                         
Gasveer rugverstelling             
Hardere of zachtere zit SG55, SG38 of SG35 
Hoofdknikdeel    
Hoofdkussen - Nekrol   
   
    
    

Bijzondere kenmerken.
Echt maatwerk.
Lichaamslengte 152 cm tot 200 cm.
Dit model wordt apart voor u gemaakt.
Anatomisch gevormde rug.
Zeer goede lende ondersteuning.
Hoogstaand afwerkingsniveau.
In stof en rundleder, vele kleuren.

 

Deze fauteuils kunnen gemakkelijk door ons worden 
hergestoffeerd of achteraf met een sta-op systeem worden uitgevoerd.

Leverings mogelijkheden.
1. Als relax fauteuil handmatig   
2. Als relax fauteuil met motoren     
3. Als sta-op fauteuil met 4 motoren
        

Mogelijkheid
aantal motoren

x
x

x
x
x
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 Fauteuil Coby.      Handmate in Holland      
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

Model Coby, één van onze toppers, wordt geheel naar uw wens en maat gemaakt en is leverbaar met 
alle optie’s.
Vooral het design in combinatie met het comfort doet onze klanten vaak al snel beslissen voor dit model.
De Coby is verkrijgbaar in iedere denkbare stof of leder soort en wij adviseren u graag wat betreft de eigen-
schappen van de stoffering en uw keuze betreffende uw inrichting

 Fauteuil L-Line model Loes.      
ergonomische en levenscomfort verhogende producten

 Bel 033-48 93 389 of kijk op www.leefcomfort.nl pagina 28

ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.52 m. - 2.10 m. 

Model Loes, één van onze toppers binnen onze moderne L-line serie.
Deze wordt naar uw maat gemaakt en is leverbaar met allerlei optie’s.
Vooral het design in combinatie met het comfort doet onze klanten vaak al snel beslissen voor dit model.
Fauteuil Loes is verkrijgbaar in stof of leder en wij adviseren u graag wat betreft de eigenschappen van de stof-
fering en uw keuze betreffende uw inrichting

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 25



 Fauteuil Coby.      Handmate in Holland      
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

Model Coby, één van onze toppers, wordt geheel naar uw wens en maat gemaakt en is leverbaar met 
alle optie’s.
Vooral het design in combinatie met het comfort doet onze klanten vaak al snel beslissen voor dit model.
De Coby is verkrijgbaar in iedere denkbare stof of leder soort en wij adviseren u graag wat betreft de eigen-
schappen van de stoffering en uw keuze betreffende uw inrichting

                                Fauteuil L-Line model Lory. 
ergonomische en levenscomfort verhogende producten

 Bel 033-48 93 389 of kijk op www.leefcomfort.nl pagina 29

ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.52 m. - 2.10 m. 

Model Lory, een strak uitgevoerd model met zeer comfortabele rug.
De fraai gevormde armleggers geven prettig grip bij het opstaan en maken van deze fauteuil een echt “eye 
catcher”.
U hebt keuze uit meerdere type voeten en uiteraard meer dan genoeg keuze in stof of rundleder, zodat de stoel 
prachtig in uw interieur past.
Ook aan uw lichaam is gedacht want wij leveren dit model in uw maat.

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 25



 Fauteuil Coby.      Handmate in Holland      
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

Model Coby, één van onze toppers, wordt geheel naar uw wens en maat gemaakt en is leverbaar met 
alle optie’s.
Vooral het design in combinatie met het comfort doet onze klanten vaak al snel beslissen voor dit model.
De Coby is verkrijgbaar in iedere denkbare stof of leder soort en wij adviseren u graag wat betreft de eigen-
schappen van de stoffering en uw keuze betreffende uw inrichting

 Fauteuil L-Line model Love.      
ergonomische en levenscomfort verhogende producten

 Bel 033-48 93 389 of kijk op www.leefcomfort.nl pagina 30

ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.52 m. - 2.10 m. 

Model Love, slank, vlot, modern en comfortabel zijn de kenwoorden voor dit model.
Ziet u de fauteuil al bij u in uw huiskamer, in de in uw huiskamer het mooist bijpassende stoffering.
U kunt heerlijk rusten of een boek lezen in deze fraaie fauteuil
Verwen uzelf met deze fijne stoel, u zult het vast verdient hebben.

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 25



 
ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

Bij de hier afgebeelde fauteuil gaat het niet om de stoel maar om de TRANSFER ARMLEGGER.
Deze armlegger hebben wij in diverse modellen en kan op iedere fauteuil uit onze eigen collectie worden 
geplaatst.
Met behulp van een transfer armlegger kan men zich gemakkelijk van uit de rolstoel naar de relax en/of sta-
op fauteuil verplaatsen.
De hier afgebeelde sta-op relaxfauteuil is voor een klant vervaardigd (niet afgebeeld) en extra breed uitge-
voerd. Met het ingebouwde sta-op systeem brengt u de fauteuil op precies de juiste hoogte.

Op deze foto ziet u de TRANSFER ARMLEGGER in gesloten stand, 
de fauteuil is nu één fraai geheel met de transfer armlegger.
Ter vergelijking hebben wij een fauteuil van normale breedte er 
naast geplaatst.
Uiteraard kan een transfer armlegger op iedere fauteuil uit onze col-
lectie uit eigen fabriek en in iedere gewenste maat.

                 Fauteuil met transfer armlegger(s)        Handmate in Holland      

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 15



 
ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

Steeds meer kom je de term “op maat gemaakt” tegen. Men bedoeld dan, dat u de keuze heeft uit enkele 
maten en waarbij de grootste stoel veelal te klein is voor de langere mens (1,90) en de kleinste, te groot voor 
mensen van 1.55 m. lang.
Leefcomfort is het enige bedrijf in Europa met zo’n grote collectie relax en sta-op fauteuils, bestaande uit 
erg fraaie modellen, die tot op de cm. nauwkeurig geheel naar uw maten en wensen speciaal voor u worden 
vervaardigd. DUS OOK VOOR DE ERG LANGE OF KORTE MENS
En dan ook nog tegen een zeer scherpe prijsstelling.

De hierboven afgebeelde fauteuil is voor de één na langste man van Nederland (Dhr. R. Bruintjes 
2.21m.) gemaakt. In de foto ernaast ziet u een monteur die toevallig aanwezig was (1.80m.) en graag 
eens in de fauteuil wilde zitten.

Hierboven ziet u fauteuils voor 
onze op één na kleinste (1.30m.) 
klant en voor onze langste 2.21m.) 
klant. Ter vergelijking, de vrouw 
naast en in de fauteuils is 1.60m. 
en de man in spijkerbroek is 
1.82m.

Fauteuils in zeer bijzondere maatvoeringen    Handmate in Holland       

Klant is 1.95 m. lang          Klant is 1.78 m. lang       Klant is 1.48 m. lang     klant is 2.21 m. lang
53 cm. breed                     48 cm. breed                   43 cm. breed                 53 cm. breed
en weegt 115 kilo               en weegt 84 kilo              en weegt 48 kilo           en weegt 168 kilo

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 15



 

ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

AUW
Help mij

Bent u ook een maatje breder of zwaarder dan de gemiddelde mens?
De Nederlander is de langste mens ter wereld dus zijn er ook veel erg brede mensen.
Daarnaast komt er ook veel Obesitas voor, hiervoor maken wij extra brede fauteuils die desgewenst tot 500 
kilo aankunnen.
Fauteuils van meer dan een meter breed en indien gewenst ook nog met motoren of een sta-op systeem.
Alle optie’s uit onze optielijst kunnen wij ook toepassen op deze fauteuils

tot 120 cm. breed

geschikt tot 500 kilo

  Fauteuils voor extra brede of zware mensen       Handmate in Holland      

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 15

Deze drie fauteuils zijn extra 
breed (68 cm.)
De zwarte fauteuil is ook ex-
tra hoog (zithoogte 71 cm.)



 
ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

Deze fauteuils zijn speciaal ontworpen voor de zorgsector. (de veredelde rolstoel)
Maar daarom niet minder geschikt voor gebruik in de thuis situatie. Door het plaatsen van speciale 
wielen kunnen deze fauteuils verreden worden met een persoon in de fauteuil. Met een zeer groot 
scala aan opties, zoals motoren, een sta-op systeem, een accu zodat u niet bent gebonden aan 
een wandcontactdoos, massage en verwarming, een tafelblad, een duwbeugel, een voetenplaat, 
fixatieriemen, etc. Zo kunnen deze fauteuils geheel naar uw wensen worden vervolmaakt. Door het 
gebruik  van brandvertragend schuim en stoffering mogen deze fauteuils ook in de zorgsector  wor-
den ingezet, zeker als er wordt gekozen voor een incontinentie bestendige stoffering. 
Ook aan deze collectie herkent u weer de professionaliteit van Leefcomfort

Zorg fauteuils voor extra zorg            Handmate in Holland      

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 15



         Enkele van onze zorg fauteuils uitgelicht       Handmate in Holland      

ergonomische en levenscomfort verhogende producten

 Bel 033-48 93 389 of kijk op www.leefcomfort.nl pagina 35

ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

Model Zalia

Een relax(rol) fauteuil, bijzonder geschikt voor de 
palliatieven zorg. Erg geriefelijke relax fauteuil 
die door de keuze van de gebruikte materialen is 
gericht op een intensief- projectmatig gebruik. In 
deze fauteuil kan men totaal ontspannen zitten 
en slapen, met behulp van (optioneel) een sta-op 
systeem en wielen kan de lichamelijke belasting 
voor het personeel en de gebruik(st)er sterk ont-
last worden.
Deze (rol)relaxfauteuil wordt vooral ingezet in de 
thuis situatie, de dagopvang, dialyse centra, pal-
liatieve zorg, etc.

Model Zoë

Het succes nummer uit onze zorg collectie. De 
vormgeving is puur eigentijds en past hierdoor in 
iedere situatie. Een erg geriefelijke relax fauteuil 
waarbij er de optie bestaat tot het plaatsen van 
een tafelblad zodat de gebruik(st)er lekker  be-
schermd zit. Naar wens uit te breiden met een 
fixatie riem. Lekker hoge armleggers en extra bol-
lingen aan de zijkanten van het hoofd, zorgen er 
voor dat men niet zo gauw gaat hangen. Door de 
keuze van de gebruikte materialen, gericht op een 
intensief- projectmatig gebruik, een fauteuil ideaal 
voor de gebruiker en voor de zorgverlener.

Model Zelda

Deze fauteuil wordt standaard geleverd met een 
duo motor met kantel mechaniek. Het kantel me-
chaniek draagt er zorg voor dat er een nog pret-
tiger relax houding wordt bereikt. Vooral rugpatiën-
ten kunnen deze houding erg waarderen. Tevens 
wordt de bloedsomloop naar de benen sterk ver-
beterd.

Model Zenobia

Gelijk aan de Zoë maar dan met een ander mo-
del, mooie fraaie, slank ogende armleggers.

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 15



 Banken A t/m E collectie.
Handmate in Holland      

ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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Techniek en materiaal keuze.
Hoogwaardige koudschuim vullingen.
Stalen frame standaard geschikt tot 130 kg. p.zitpl.
Nosag veren gespannen in stalen raamwerk.
Drieweg relax systeem.
Duitse kwaliteits motoren.
TUV gepruft, KEMA keur, 5 jaar garantie
100% nederlands product

Bijzondere kenmerken.
Echt 100% maatwerk.
Lichaamslengte 152 cm tot 210 cm.
Dit model wordt apart voor u gemaakt.
Anatomisch gevormde rug.
Zeer goede lende ondersteuning.
Hoogstaand afwerkingsniveau.
In iedere verkrijgbare stoffering en kleur.

42 t/m 58 cm.
47 cm.
47 t/m 55 cm.
15 t/m 25 cm.
35 t/m 130 cm.
44 t/m 60 cm.

maat-
voeringstoffering

alle kleuren
en 

materialen

Zithoogte: 
Zitbreedte: 
Zitdiepte:
Armhoogte:
Rughoogte:
Voetenbank:
Lendenondersteuning naar wens

Mogelijkheid
aantal motoren

x
x

5
3
1

4

0
2

Lijst met optie’s.
Accu + lader     
Achteraf handbediening links i.p.v. rechts of andersom
Armhoezen over de gehele arm stof/Leder  
Armleggerlapjes afgewerkt ca 45 x 50 cm, per paar 
Ander model armleggers    
Anti Decubitus – Viscose schuim zitting  
Doorlopende voetenbank     
Doorlopende voetenbank klassiek  
Twee motoren                         
Gasveer rugverstelling             
Hardere of zachtere zit SG55, SG38 of SG35 
Hoofdknikdeel    
Hoofdkussen - Nekrol   
Hoofdkussen orthopedisch (met nekuitsparing of met bolling)
Hoofdlapje     
Krantenzak    
Lumbaalsteun (Lendenpomp) opblaasbaar 
Lumbaalsteun (elektrisch) 
Lumbaalsteun in hoes met elastische banden
Bevestgings lus op bank rug t.b.v. hoofdrol    
Metalen pootjes     

Leverings mogelijkheden.
1. Als vaste bank (dus zonder relax systeem)   
2. Als relax bank handmatig of met motoren   
3. Als 2, 2½, 3, 4 of 5 zits bank     
4. Als transfer bank (met opklapbare armleggers voor rolstoel gebruikers)

Pocket los  
Pocket vast  
Poot verlengers oplopend van 2 t/m10 cm
Safe Systeem     
Stiknaden wijzigen (indien mogelijk) 
Transfer armlegger 
Viscose schuim (Tempur) in rug of zitting
Voetenbank met extra plank  
Voetensteun aan zijkant van voetenbankje 
Warmtekussen los op 220 V, 2 warmtestanden 
Wijzigingen vorm van de rug (extra vulling of juist holte) 
Wieltjes    
Zwenk of bokwiel geremd of ongeremd 
Zijpilot aan rug links of rechts

  
  

 

Banken uit onze eigen collectie kunnen gemakkelijk worden 
hergestoffeerd of achteraf met een motor worden uitgevoerd.

ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 



         Onze “Echt maatwerk” banken collectie. 
ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

Leefcomfort produceert ook banken van alle*  fauteuil modellen uit onze eigen “Echt maatwerk” collectie 

Wij maken de bank van uw keuze precies zoals u dit wilt,  moet de rug lager omdat de bank bijvoorbeeld midden in uw kamer komt te staan of voor de ramen, of juist hoger, 
moet het een twee, twee en een half, drie of vier zits bank worden? Moet uw bank met een relax systeem worden uitgevoerd of gewoon vast? Wij kunnen het relax systeem 
zelfs uitvoeren met motoren, massage, verwarming of noem maar op. Uw bank wordt precies zo als u hem wilt.
Kom eens vrijblijvend in onze grote showroom kijken naar wat er allemaal mogelijk is.

En uw bank wordt exact hetzelfde model als uw fauteuil.
* met uitzondering van onze L-Line

Bank model Coby

Bank model Alexandra

Gewoon wat voorbeelden

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 34



 Overzicht “Echt maatwerk” banken collectie. 
ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

Bank model Carmen

Bank model Charissa

Bank model Carmen

Bank model Angela

Bank model Beau

Bank model Ciska

Gewoon wat voorbeelden

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 34
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

 Overzicht van bijna alle Leefcomfort fauteuils 

Model Annabel Model Adriana Model Boukje

Model BabetteModel Annemarie

Model Barbara Model Gerda

Model Christy

Model Felicia

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 15



 Overzicht van bijna alle Leefcomfort fauteuils 
ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

Model BrechtjeModel Babs

Model Bianca Model Guusje Model Diandra

Model Britney Model Carmen Model Anoeschka

Model Chrystal

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 15



 Overzicht van bijna alle Leefcomfort fauteuils 
ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

Model Ciska

Model Cher

Model Coby

Model Alexandra Model Angela

Model Beaudine Model AmberModel Claudia

Model Dagmar

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 15



 Overzicht van bijna alle Leefcomfort fauteuils 
ergonomische en levenscomfort verhogende producten

 Bel 033-48 93 389 of kijk op www.leefcomfort.nl pagina 42

ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.20 m. - 2.50 m. 

Model DonnaModel DibbaModel Diana

Model Daniélle

Model Georgina

Model Famke

Model Amy Model Abby

Model Bibi

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 15



 Overzicht van alle Leefcomfort L-line fauteuils 
ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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ECHT MAATWERK
lichaams lengte 1.52 m. - 2.10 m.  

Model Loes

Model Liana

Model Love

Model Lory

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 25



Fauteuil Naomi. 

ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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Techniek en materiaal keuze.
Hoogwaardige koudschuim vullingen.
Beuken houten frame standaard geschikt tot 150 kg.
Nosag veren gespannen in beuken houten raamwerk.
Drieweg relax systeem gemonteerd in stalen bak.
Standaard uitvoering rugverstelling m.b.h.v. Gasveer
Duitse kwaliteits motoren.
100% nederlands product

Lijst met optie’s.
Accu + lader     
Armhoezen over de gehele arm stof/Leder  
Armleggerlapjes afgewerkt ca 45 x 50 cm, per paar 
Diverse soorten meubelstof stoffering
Diverse type´s rundleder stoffering
Twee motoren                         
Hoofdkussen - Nekrol   
Hoofdlapje
Pocket vast     
  

Leverings mogelijkheden.
1. Als relax fauteuil handmatig  
2. Als relax fauteuil met 2 motoren     

Bijzondere kenmerken.
Hoogstaand afwerkingsniveau.
In iedere verkrijgbare stoffering en kleur.

46 cm.
56 cm.
49 cm.
23 cm.
70 cm.
47 cm.

maat-
voeringGrote keuze

in stoffen en 
leder

Zithoogte: 
Zitbreedte: 
Zitdiepte:
Armhoogte:
Rughoogte:
Voetenbank:

Mogelijkheid
aantal motoren

x
x

5
3
1

4

0
2

ACTIE FAUTEUILS 



 
ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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Fauteuil Naomi is een erg leuk stoeltje en leverbaar als handbediend of met twee motoren.
Ook dit model is weer Nederlands fabrikaat en uitgevoerd in mooi rundleder maar ook verkrijgbaar in stof.
Dit is weer het bewijs dat voor een goede prijs u geen genoegen hoeft te nemen met producten uit 
Verwegnistan.

ACTIE AANBIEDING
Kijk even in de bijgevoegde 
prijslijst voor de meest 
actuele aanbiedingen.

ACTIE FAUTEUILS 

Fauteuil Naomi 
vanaf 632,-

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 42



Fauteuil Kirsten. 

ergonomische en levenscomfort verhogende producten

 Bel 033-48 93 389 of kijk op www.leefcomfort.nl pagina 46

DIT IS EEN FAUTEUIL UIT ONS ACTIE PROGRAMMA. 
DEZE FAUTEUIL IS STERK AFGEPRIJSD HIER WORDEN GEEN EXTRA 

KORTINGEN MEER OP VERSTREKT

47 cm.
52 cm.
74 cm.
23 cm.
104 cm.
95 cm.

maat-
voeringGrote keuze

in stoffen en 
leder

Zithoogte: 
Zitbreedte: 
breedte:
Armhoogte:
Rughoogte:
Diepte:

Techniek en materiaal keuze.
Hoogwaardige koudschuim vullingen.
Houten frame standaard geschikt tot 120 kg.
Verenpakket in houten raamwerk.
Tweeweg relax systeem.

Lijst met optie’s.
Geen

Leverings mogelijkheden.
1.  Als sta-op fauteuil  

Bijzondere kenmerken.
Verkrijgbaar in bruine stof of bruin leder.

Mogelijkheid
aantal motoren

x

5
3
1

4

0
2

ACTIE FAUTEUILS 



Fauteuil Kirsten. 

ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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DIT IS EEN FAUTEUIL UIT ONS ACTIE PROGRAMMA. 
DEZE FAUTEUIL IS STERK AFGEPRIJSD HIER WORDEN GEEN EXTRA 

KORTINGEN MEER OP VERSTREKT

46 cm.
56 cm.
49 cm.
23 cm.
70 cm.
47 cm.

maat-
voeringGrote keuze

in stoffen en 
leder

Zithoogte: 
Zitbreedte: 
Zitdiepte:
Armhoogte:
Rughoogte:
Voetenbank:

Lijst met optie’s.
Accu + lader     
Achteraf handbediening links i.p.v. rechts of andersom
Armhoezen over de gehele arm stof/Leder  
Armleggerlapjes afgewerkt ca 45 x 50 cm, per paar 
Ander model armleggers    
Anti Decubitus – Viscose schuim zitting  
Doorlopende voetenbank     
Doorlopende voetenbank. met sta op   
Doorlopende voetenbank klassiek  
Draaivoet hout, stof of leder                                                         
Draaivoet aluminium, metaal  
Draaivoet sta-op    
Drie motoren met sta-op    
Twee motoren                         
Twee motor sta op            
Enkele motor     
Gasveer rugverstelling             
Hardere of zachtere zit SG55, SG38 of SG35 
Hoofdknikdeel    
Hoofdkussen - Nekrol   
Hoofdkussen orthopedisch (met nekuitsparing of met bolling)
Hoofdlapje     
Krantenzak    
Lumbaalsteun (Lendenpomp) opblaasbaar 
Lumbaalsteun (elektrisch) 
Lumbaalsteun in hoes met elastische banden
Bevestgings lus op fauteuil rug t.b.v. hoofdrol    
Massage motor    
Metalen pootjes     
Obesitas uitvoering   

Leverings mogelijkheden.
1. Als vaste fauteuil (dus zonder relax systeem)   
2. Als relax fauteuil handmatig of met motoren   6. Als sta-op fauteuil (evt. op draaivoet)
3. Als 2, 2½, 3, 4 of 5 zits bank met of zonder relax systeem  7. Als zorg fauteuil voor zorg instellingen of voor thuis
4. Als obesitas fauteuil (tot 500 kilo)    8. Als transfer fauteuil (met opklapbare armleggers  
5. Als draai fauteuil (evt. met sta-op systeem)      voor rolstoel gebruikers)

Bijzondere kenmerken.
Echt 100% maatwerk.
Lichaamslengte 120 cm tot 250 cm.
Dit model wordt apart voor u gemaakt.
Anatomisch gevormde rug.
Zeer goede lende ondersteuning.
Hoogstaand afwerkingsniveau.
In iedere verkrijgbare stoffering en kleur.

Pocket los  
Pocket vast  
Poot verlengers oplopend van 2 t/m10 cm
Quatro motor met sta-op
Safe Systeem     
Stiknaden wijzigen (indien mogelijk) 
Swiffel of Draaivoet 
Transfer armlegger 
Viscose schuim (Tempur) in rug of zitting
Voetenbank met extra plank  
Voetensteun aan zijkant van voetenbankje 
Warmtekussen los op 220 V, 2 warmtestanden 
Wijzigingen vorm van de rug (extra vulling of juist holte) 
Werkblad wegdraaibaar alleen model Guusje  
Wieltjes    
Zwenk of bokwiel geremd of ongeremd 
Zijpilot aan rug links of rechts

ZORG COLLECTION
Bredere uitvoering    
Duwbeugel     
Fixatieriem       
Handvaten per twee    
Knierol      
Magneet slot t.b.v. Fixatieriem   
Tafel blad    
Viscose schuim (Tempur) zitkussen 
Viscose schuim (Tempur) lendensteun  
RVT wielen 7,5 cm.   
RVT wielen 10 cm.   

Mogelijkheid
aantal motoren

x
x

x
x
x

5
3
1

4

0
2

Techniek en materiaal keuze.
Hoogwaardige koudschuim vullingen.
Stalen frame standaard geschikt tot 300 kg.
Nosag veren gespannen in stalen raamwerk.
Drieweg relax systeem.
Duitse kwaliteits motoren.
TUV gepruft, KEMA keur, 5 jaar garantie
100% nederlands product

ACTIE FAUTEUILS 

 

ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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Model Kirsten is onze goedkoopste sta-op fauteuil, een heerlijk zachte zitting en rug zorgen voor een welda-
dig comfort. Model Kirsten is verkrijgbaar in leder of stof.
Mooie strakken lijnen en een slank model zorgen er voor dat Kirsten in ieder interieur op zijn plek is.

ACTIE FAUTEUILS 

Fauteuil Kirsten 
van 1065 nu 795,-

ACTIE AANBIEDING
Kijk even in de bijgevoegde 
prijslijst voor de meest 
actuele aanbiedingen.

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 44



Fauteuil Tooske. 

ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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DIT IS EEN FAUTEUIL UIT ONS ACTIE PROGRAMMA. 
DEZE FAUTEUIL IS STERK AFGEPRIJSD HIER WORDEN GEEN EXTRA 

KORTINGEN MEER OP VERSTREKT

46 cm.
56 cm.
49 cm.
23 cm.
70 cm.
47 cm.

maat-
voeringGrote keuze

in stoffen en 
leder

Zithoogte: 
Zitbreedte: 
Zitdiepte:
Armhoogte:
Rughoogte:
Voetenbank:

Lijst met optie’s.
Accu + lader     
Achteraf handbediening links i.p.v. rechts of andersom
Armhoezen over de gehele arm stof/Leder  
Armleggerlapjes afgewerkt ca 45 x 50 cm, per paar 
Twee motoren                         
Twee motor sta op            
Gasveer rugverstelling
Gasveerrugverstelling aan andere zijde             
Hoofdknikdeel    
Hoofdkussen - Nekrol   
Hoofdlapje     
Lumbaalsteun (Lendenpomp) opblaasbaar 
Draaivoet hout, stof of leder                                                         
Draaivoet aluminium, metaal

Leverings mogelijkheden.
1. Als relax fauteuil handmatig   
2. Als relax fauteuil twee met motoren   

Bijzondere kenmerken.
Hoogstaand afwerkingsniveau.
In vele verkrijgbare stofferingen en kleuren.

  

Mogelijkheid
aantal motoren

x
X

5
3
1

4

0
2

Techniek en materiaal keuze.
Hoogwaardige koudschuim vullingen.
Stalen frame standaard geschikt tot 150 kg.
Nosag veren gespannen in stalen raamwerk.
Drieweg relax systeem.
Duitse kwaliteits motoren.
100% nederlands product

ACTIE FAUTEUILS 



 
ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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Niet alleen de prijs is mooi maar ook de fauteuil is erg fraai gestileerd. Het is een zitmeubel met wat 
meer valling dan gebruikelijk dit zorgt voor een ongekend comfort, vooral mensen met rugklachten kunnen 
deze stoel erg waarderen. 
In onze showroom kunt u dit comfort ervaren of u maakt een afspraak voor een vrijblijvende thuis demonstra-
tie. U kunt dan in uw eigen huis bepalen welke fauteuil in uw interieur het meest tot zijn recht komt en of deze 
fauteuil ook het beste zit comfort geeft. Onze vakmensen, allen met zeer ruime ervaring, adviseren u graag bij 
uw keuze en weten als geen ander wat er bij komt kijken om een goede zit te verkrijgen.

ACTIE AANBIEDING
Kijk even in de bijgevoegde 
prijslijst voor de meest 
actuele aanbiedingen.

ACTIE FAUTEUILS 

Fauteuil Tooske 
in leder vanaf 1019,-

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 46



Fauteuil Charlotte. 

ergonomische en levenscomfort verhogende producten
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DIT IS EEN FAUTEUIL UIT ONS ACTIE PROGRAMMA. 
DEZE FAUTEUIL IS STERK AFGEPRIJSD HIER WORDEN GEEN EXTRA 

KORTINGEN MEER OP VERSTREKT

maat-
voeringGrote keuze

in stoffen en 
leder

Lijst met optie’s.
Accu + lader     
Achteraf handbediening links i.p.v. rechts of andersom
Armhoezen over de gehele arm stof/Leder  
Armleggerlapjes afgewerkt ca 45 x 50 cm, per paar 
Anti Decubitus – Viscose schuim zitting  
Draaivoet hout, stof of leder                                                         
Draaivoet aluminium, metaal  
Twee motoren                         
Twee motor sta op            
Gasveer rugverstelling             
Hardere of zachtere zit SG55, SG38 of SG35 
Hoofdknikdeel    
Hoofdkussen - Nekrol   
Hoofdkussen orthopedisch (met nekuitsparing of met bolling)  Keuze uit twee type voetenbanken
Hoofdlapje     
Krantenzak    
Lumbaalsteun (Lendenpomp) opblaasbaar 
Lumbaalsteun in hoes met elastische banden
Bevestgings lus op fauteuil rug t.b.v. hoofdrol    
Metalen pootjes 
Pocket los  
Pocket vast  
Viscose schuim (Tempur) in rug of zitting
Warmtekussen los op 220 V, 2 warmtestanden 
Wieltjes    
Zwenk of bokwiel geremd of ongeremd 

    Verkrijgbaar in vele maten en div. type ruggen en voetenbanken
    

Leverings mogelijkheden.

1. Als relax fauteuil handmatig incl. gasveer  
2. Als relax fauteuil met motoren     4. Als draai relaxfauteuil
3. Als 2, 2½, 3, zits bank met of zonder relax systeem  5. Als relax-sta-op fauteuil 
              

Bijzondere kenmerken.
Verkrijgbaar in erg veel maatvoeringen.
Lichaamslengte 150 cm tot 200 cm.
Dit model wordt apart voor u gemaakt.
Anatomisch gevormde rug.
Zeer goede lende ondersteuning.
Hoogstaand afwerkingsniveau.
In erg veel stof en/of leder kleuren.

Mogelijkheid
aantal motoren

x
x

5
3
1

4

0
2

Techniek en materiaal keuze.
Hoogwaardige koudschuim vullingen.
Stalen frame standaard geschikt tot 175 kg.
Nosag veren gespannen in stalen raamwerk.
Drieweg relax systeem.
Duitse kwaliteits motoren.
3 jaar garantie
100% nederlands product

ACTIE FAUTEUILS 

37 t/m 57 cm.
48 t/m 53 cm.
42 t/m 57 cm.
16 t/m 26 cm.
62 t/m 82 cm.
40 t/m 57 cm.

Zithoogte: 
Zitbreedte: 
Zitdiepte:
Armhoogte:
Rughoogte:
Voetenbank:
Lendenondersteuning naar wens
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ACTIE FAUTEUILS 

Fauteuil Charlotte 
in leder van  1195 nu voor 995,-

Fauteuil Charlotte
 in leder met sta-op in uw maat

van  2375 nu voor 1869,-

Één fauteuil maar leverbaar in vele uitvoeringen. 
Keuze uit 3 verschillende rug ontwerpen, verkrijgbaar in praktisch iedere gewenste maat, in stof of rundleder 
of een combinatie stof/leder, bijna alles is mogelijk en keuze uit erg veel stof of rundleder kleuren.
Wilt u een bank van dit model of een bank met fauteuil op draaivoet, handmatig verstelbaar, elektrisch of met 
een sta-op systeem, aan u de keuze.

Een royaal Nederlands product voor een zuinige Nederlandse prijs.

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 48
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DIT IS EEN FAUTEUIL UIT ONS ACTIE PROGRAMMA. 
DEZE FAUTEUIL IS STERK AFGEPRIJSD HIER WORDEN GEEN EXTRA 

KORTINGEN MEER OP VERSTREKT

43, 46 of 49 cm.
49 of 50,5    cm.
49, 52 of 55 cm.
110, 114 of 117cm.

maat-
voeringGrote keuze

in stoffen en 
leder

Zithoogte: 
Zitbreedte: 
Zitdiepte:
totalehoogte:

Lijst met optie’s.
Accu + lader     
Armhoezen over de gehele arm stof/Leder  
Armleggerlapjes afgewerkt ca 45 x 50 cm, per paar 
Ander model armleggers    
Twee motoren                         
Twee motor sta op            
Gasveer rugverstelling             
Hoofdknikdeel    
Hoofdkussen - Nekrol   
Hoofdlapje     
Lumbaalsteun (Lendenpomp) opblaasbaar 
Lumbaalsteun in hoes met elastische banden

Leverings mogelijkheden.
1. Als relax fauteuil handmatig  
2. Als relax fauteuil met motoren     
3. Als sta-op fauteuil 
  

Bijzondere kenmerken.
Verkrijgbaar in 3 maten (smal, medium en large).
Lichaamslengte 150 cm tot 195 cm.
Dit model wordt apart voor u gemaakt.
Hoogstaand afwerkingsniveau.
In zeer veel verkrijgbare stofferingen en kleuren.

   

  
  

Mogelijkheid
aantal motoren

x
x

5
3
1

4

0
2

Techniek en materiaal keuze.
Hoogwaardige koudschuim vullingen.
Houten frame standaard geschikt tot 130 kg.
Nosag veren gespannen in houten raamwerk.
Drieweg relax systeem.
Duitse kwaliteits motoren.
3 jaar garantie
100% nederlands product

ACTIE FAUTEUILS 



 deze fauteu
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Erg fraaie relaxfauteuil, erg prettig zittend, Nederlands product en verkrijgbaar als handmatig, met 
motoren of met een sta-op systeem. 
Keuze uit 3 verschillende maten, small, medium of large. Verkrijgbaar in div. types fraai rundleder maar ook in 
mooie huiselijke stoffen.
Ook leverbaar als bank, zodat u een compleet setje kunt maken.

Elders kost deze fauteuils met sta-op systeem 4000,- of meer.

ACTIE FAUTEUILS 

Fauteuil Felicia 
in stof van  1495 nu voor 1185,-

Fauteuil Felicia
 in leder met sta-op in uw maat

van  2165 nu voor 1695,-

Echt vakwerk

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 50
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FARSTRUP IS HET SCANDINAVISCHE MERK ALS HET 
OVER GOED ZITTEN GAAT.

Kwaliteit, op uw maat gemaakt en erg fraaie modellen, dat is Farstrup

Lijst met optie’s.
handgrepen
wielen diameter 75 mm
wielen
vochtwerend kussen
vergrendelgreep aan buitenzijde
urine beschermingshoes met afneembare stof
lectuur houder
koffieplateau
eetplateau
verstelbare rugleuning, elektrisch
opblaasbare lendesteun-handbediening
oplaadbare accu
voetensteun
vochtwerend kussen
opstahulp elektrisch
verstelbare rug en opstahulp, elektrisch
rem voor wiel
synchroon verstelbare rug,zitting, voetensteun 1 motor
afzonderlijk verstelbare rug, zitting, voetensteun 2 motoren
afstandsbediening bevestigd onder armlegger
voetenbankje met opbergruimte
voetenbankje op draaivoet
wielenset voor het achterdeel v/h frame
stiksels in een contrasterende kleur
flexibele voetensteun
multitafel, hoogte verstelbaar op wielen met rem
multitafel op wielen met rem
ronde salontafel
rechthoekige salontafel

Globale leverings mogelijkheden. Per model verschillend
1. Met verstelbare rug.  
2. Als relax fauteuil.  
3. Als relax fauteuil met motoren.   
3. Als sta-op fauteuil. 
4. Als 2, of 3, zits bank.   

Bijzondere kenmerken.
Verkrijgbaar in zeer vele maatvoeringen.
Lichaamslengte 140 cm tot 195 cm.
Dit model wordt apart voor u gemaakt.
Zeer hoogstaand afwerkingsniveau.
In zeer veel verkrijgbare stofferingen en kleuren.

   

  
  

Mogelijkheid
aantal motoren

x
x
x

5
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Techniek en materiaal keuze.
Hoogwaardige vormschuim vullingen.
Massief houten frame standaard geschikt tot 130 kg.
In vormschuim ingeschuimde nosag veren gespannen 
in stalen raamwerk. 
Schuif relax systeem.
Duitse kwaliteits motoren.
3 jaar garantie.

Grote keuze
in houtkleuren, 
stoffen en leder
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Klassieke lijnen en degelijk meubelmakershandwerk. 
Een prettige relaxfauteuil of complete inrichting? en in een kleur en een stoffering die bij u past.
Het meest verkochte model uit de Farstrup serie
Ook leverbaar als bank, zodat u een compleet setje kunt maken.

Elders kost deze fauteuils met sta-op systeem 4000,- of meer.

Fauteuil Casa 

Echt handwerk
uit Denemarken

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie van de Farstrup collectie 
kijk op pagina 52
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Zelf kleuren uitkiezen. 
Ontwerp zelf, laar uw dromen uitkomen.
Lang leven individualiteit.
Op zondag ontspannen met een goed boek.
Kwaliteitstijd voor lichaam en geest. 
Tijd om na te denken. 
Innerlijke rust.

Fauteuil Jupiter

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie van de Farstrup collectie 
kijk op pagina 52
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Een blikvanger in uw kamer die niet misstaat tussen uw andere meubels. 
Speciaal voor u gemaakt.
Comfort staat centraal.
Dag in, dag uit, zitplezier.
COMFORT met hoofdletters

Fauteuil Lux 

Past naadloos in 
uw interieur

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie van de Farstrup collectie 
kijk op pagina 52
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Elektronisch bedienbare luxe met ontelbare mogelijkheden. 
Weldaad wat een gewoonte wordt.
Een dutje en rusten in combinatie met uw favoriete muziek.
Scandinavisch design met een geur van beukenhout.

Stoffen, leder en houtkleuren; nu kunt u uw keuzes maken.
Als we het niet op voorraad hebben, bestellen we het.

Fauteuil Nova

Voor ieder model
fauteuil, handige en 
prettige 
voetenbankjes

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie van de Farstrup collectie 
kijk op pagina 52
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Een wereld van plussen. 
Volledig afgestemd naar uw wensen en behoeften.
Iedere dag gegarandeerd comfort.
Volledige keuzevrijheid en volop tijd voor verwennerij.
Model Plus omvat een grote serie verschillende uitvoeringen met vele mogelijkheden en is één van de meest 
verkochte modellen.
Geniet en onderga de Deense filosofie.

Fauteuil Plus

Ook leverbaar met een 
elektrische opsta hulp

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie van de Farstrup collectie 
kijk op pagina 52
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Zwaluwstaartverbindingen met een voortreffelijk zitcomfort. 
Weldadig, zacht en uitnodigend.
Verfijnd vakmanschap.
Voordurend plezier.
Kant-en-klaar om aan al uw eisen te voldoen.

Stoffen, leder en houtkleuren; hier kunt u keuzes maken.

Fauteuil Cantate

Voor ieder model
fauteuil, handige 
en prettige 
voetenbankjes

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie van de Farstrup collectie 
kijk op pagina 52
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Geef jezelf nu een farstrup stoel. 
Bijvoorbeeld model Applaus in zeer slijtvaste Medley stof nu voor slechts 695,-
Verwen uzelf en ervaar nu het scandinavisch zitten.

        De fitte zit®.

ACTIE FAUTEUILS 

Fauteuil Applaus 
in stof Medley van  1147 nu  695,-

Bijpassende voetenbank 
in stof Medley van  320 nu 200,-

Blue              Beige          Red             Dark Grey   Green

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie van de Farstrup collectie 
kijk op pagina 52

Fabrieks aanbieding
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EEN FAUTEUIL UIT ONZE COMFORT COLLECTIE
VLOTTE OF ERG GELIEFDE FAUTEUILS MET BIJZONDERE KENMERKEN

47 cm.
52 cm.
74 cm.
23 cm.
104 cm.
95 cm.

maat-
voeringGrote keuze

in stoffen en 
leder

Zithoogte: 
Zitbreedte: 
breedte:
Armhoogte:
Rughoogte:
Diepte:

.   
  

Mogelijkheid
aantal motoren

x
x 5

3
1

4

0
2

Lijst met optie’s.
Accu + lader     
Draaivoet hout, stof of leder                                                         
Draaivoet aluminium, metaal  
Draaivoet sta-op    
Vier motoren met sta-op    
Drie motoren                         
Hardere of zachtere zit SG55, SG38 of SG35 
Hoofdknikdeel    
Hoofdkussen - Nekrol   
Hoofdlapje     
Handmatig verstelbare lendesteun
Vierkant tafeltje aan de armlegger
Rond tafeltje aan de armlegger  

Techniek en materiaal keuze.
Hoogwaardige vormschuim vullingen.
Stalen frame standaard geschikt tot 130 kg.
Nosag veren gespannen in stalen raamwerk.
Relax met “Herz-Waage” systeem.
Duitse kwaliteits motoren.
TUV gepruft, KEMA keur, 5 jaar garantie

Leverings mogelijkheden.
1. Als relax fauteuil handmatig  
2. Als relax fauteuil met motoren   
3. Als sta-op fauteuil met draaivoet 
4. Small, Medium, large of extra breed 

Bijzondere kenmerken.
Verkrijgbaar in 3 maten en 2 breedtes.
Gepatenteerd voet en hoofd verstelling
Geïntergreerde voetenbank
Optioneel met voetenbank verlenging
Hoogstaand afwerkingsniveau.
Keuze uit velen stoffen en leder stofferingen en kleur.
Met relaxsysteem mee beweegbare armleggers
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Fauteuil Maaike is een wel heel bijzondere fauteuil.
Een heerlijke relax fauteuil waarbij u de geïntergreerde voetenbank die ingeklapt onzichtbaar is in meerdere 
standen kunt instellen.
De armleggers bewegen mee met de relax beweging zodat u altijd dezelfde armleggerhoogte behoud.
Keuze uit 6 verschillende draaivoeten.
MAAR HET MEEST BIJZONDER, de fauteuil is ook leverbaar met een onzichtbaar sta-op systeem.

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 60

                                             Fauteuil Maaike. 
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EEN FAUTEUIL UIT ONZE COMFORT COLLECTIE
VLOTTE OF ERG GELIEFDE FAUTEUILS MET BIJZONDERE KENMERKEN

47 cm.
52 cm.
74 cm.
23 cm.
104 cm.
95 cm.

maat-
voeringGrote keuze

in stoffen en 
leder

Zithoogte: 
Zitbreedte: 
breedte:
Armhoogte:
Rughoogte:
Diepte:

.   
  

Lijst met optie’s.
  
Draaivoet hout, stof of leder                                                         
Draaivoet aluminium, metaal  
Draaivoet sta-op 
1 motor   
1 motor met sta-op  
2 motoren
2 motoren met sta-op  
Hardere of zachtere zit SG55, SG38 of SG35 
Hoofdknikdeel    
Hoofdkussen - Nekrol   
Hoofdlapje     

   
  

Techniek en materiaal keuze.
Hoogwaardige vormschuim vulling.
Zittingen met spiraalveren
Stalen frame standaard geschikt tot 130 kg.
Nosag veren gespannen in stalen raamwerk.
Duitse kwaliteits motoren.
TUV geprüft, KEMA keur, 5 jaar garantie

Leverings mogelijkheden.
1. Als relax fauteuil handmatig  
2. Als relax fauteuil met 1 motor 
3. Als relax fauteuil met 2 motoren 
4. Als sta-op fauteuil op draaivoet met 1 motor
5. Als sta-op fauteuil op draaivoet met 2 motoren        

Bijzondere kenmerken.
Verkrijgbaar in 3 maten en 3 zithardheden.
Keuze uit 6 verschillende draaivoet uitvoeringen.
Geïntergreerde voetenbank
Hoogstaand afwerkingsniveau.
Keuze uit velen stoffen en leder stofferingen en kleur.

Mogelijkheid
aantal motoren

x
x

5
3
1

4

0
2
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U moet eens de rug van fauteuil Hannie gevoeld hebben..
Een heerlijke relax fauteuil waarbij de geïntergreerde voetenbank voor heerlijke ontspanning zorgt
Vlotte open armleggers voor prettige ondersteuning van uw schouders zorgen voor een vlot en smal ogend 
uiterlijjk.
Keuze uit 6 verschillende draaivoeten.
MAAR HET MEEST BIJZONDER, de fauteuil is ook leverbaar met een sta-op systeem.

Kijk in de bijbehorende prijslijst voor de meest actuele prijzen
Voor verdere technische informatie kijk op pagina 620

                                              Fauteuil Hannie. 
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Ook hebben wij een zeer grote collectie hoog-laag bedden met ook zeer veel mogelijkheden in 
twee-persoons uitvoeringen.
Daarnaast natuurlijk de mooiste boxsprings, massief houten ledikanten, senioren bedden en comfort-
bedden, dit alles gecomplementeerd met onze collectie matrassen.

Slaap collectie van Leefcomfort Handmate in Holland      

Twee persoons hoog-laag 
bed met rond hoofdbord

Senioren bed

Belletto hoog-laag bed
Boxspring combinatie van HML
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Matras “Luchtcomfort”.

www.leefcomfort.nl
033-4893389

Afritsbare velours matrashoes

Stabiele zijbalken 

3D Climalaag voor vochtafvoer 

Gestabiliseerde luchtkern

Ingebouwde heup ondersteuning

Hoogwaardige comfort afdekking
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Wilt u kennismaken met onze 
complete matrassen lijn, vraag dan 
naar onze Slaapcomfort brochure. 
Hierin vindt u al onze matrassen, 
onze complete hooglaag en senioren 
bedden collectie, boxsprings 
hoofdkussens en lattenbodems.

1

4
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LEEFCOMFORT

 

ergonomische en levenscomfort verhogende producten

Gratis parkeren voor de deur 
en een rolstoel vriendelijk toilet

Komende van uit de richting Amersfoort en/of vierbaansweg A28 of A1: Zodra u Hoevela-
ken binnen rijdt op de eerste rotonde de rondweg (1 ste rechts alle richtingen) volgen, dan 
volgen er nog 3 rotondes, steeds rechtdoor. Na de laatste rotonde rechtdoor, het bedrijven-
terrein “De Hogenbrink” op en direct de 1 ste weg links (Drs .W. van Royenstraat 1).
Komende van uit richting Terschuur/Barneveld: Op de 1ste rotonde rechts en direct de 1ste 
weg links.
Per openbaar vervoer: Lijn 102, halte Hofweg, naar de rotonde toelopen (ri. westen), op 
de rotonde rechts af en direct de 1 ste. weg links. (bushalte - Leefcomfort ±400 meter)
Of vraag voor een vrijblijvende en gratis thuis demonstratie met één van onze 

mobiele showrooms of de vrijblijvende en gratis haal- en breng service.

Drs. W. van Royenstraat 1 - 3871 AN - Hoevelaken
Openings tijden: Ma. t/m Vr. van 9.00 tot 21.00 uur Na 17.00 uur op afspraak
Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Ondanks de zorgvuldige verwerking moeten wij uiteraard een voorbehoud maken voor het onjuist vermelden van 
de gegevens. Aan deze gepubliceerde gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. * Vraag naar de 
voorwaarden. Niet geldig bij aankoop van een product waarbij dit niet is vermeld. Niet geldig i.c.m. andere actie’s 
en voor alle basis uitvoeringen. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard uitvoering. Druk, type en alle 
andere eventuele fouten in foto’s of tekst voorbehouden.

www.leefcomfort.nl
033-4893389


