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 Grand Relax is een luxueuze loungezetel 
die naar achteren kantelt en uitstekend 
comfort combineert met compacte 
afmetingen en een klassieke, ingetogen 
esthetiek. Deze zetel biedt een uitzonder-
lijke zitervaring, die voortvloeit uit het 
harmonieuze samenspel van diverse 
elementen en het meubelontwerp met een 
lederen bekleding. De zachte zit- en 
rugkussens, die los op de loungezetel 
liggen, zijn bekleed met hoogwaardig 
leder. Ze passen zich aan de gebruiker 
aan, maar nemen telkens weer hun 
oorspronkelijke vorm aan. Tijdens het 
zitten zakt de gebruiker langzaam weg in 
de kussens, terwijl een verborgen 
geïntegreerd mechanisme het gewicht 
absorbeert en de zetel in een gekantelde 
positie brengt. De zitting en rugleuning 
bewegen onafhankelijk van elkaar in een 
gesynchroniseerde beweging. De 
weerstand van het mechanisme kan 
worden aangepast met de regelknop. De 
rugleuning kan in elke hoek worden 
vergrendeld. De loungezetel is gemon-
teerd op een elegant viersteronderstel 
van aluminium en kan 360° gedraaid 
worden. Een bijpassende hocker is 
verkrijgbaar als voetsteun of als extra 
zitoptie.

 ∏  Zitting/body: polyurethaanvormschuim met 

kunststof frame en geïntegreerd gesynchro-

niseerd mechanisme met vergrendelingsme-

chanisme.

 ∏ Zithoogtes: 415 mm (310 mm met aange-

brachte belasting, gemeten volgens EN 1335-

1) of 465 mm (360 mm met aangebrachte 

belasting, gemeten volgens EN 1335-1).

 Grand Relax 
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 Grand Relax 

Materiaalen

Grand Relax biedt een combinatie van 
kwaliteitsvolle materialen, zoals gietalumi-
nium en hoogwaardig leder. De onderste 
helft van de buitenzijde van de rugschaal 
is bekleed met gebosseleerd splitleder, 
wat een soort schild vormt dat de 
gebruiker in zich hult en de contouren van 
de loungezetel bepaalt. De combinatie 
van splitleder en premium leder creëert 
een dynamisch contrast tussen de 
binnen- en buitenkant van de fauteuil. Er 
wordt ook splitleder gebruikt om de 
steunconstructie van de zitting en de 
hocker te bekleden.

Grand Relax heeft een compacte maar 
uitnodigende uitstraling. De zorgvuldig 
ontworpen verhoudingen van de lage 
body, lange armleuningen en de rugleun-
ing die naar boven toe geleidelijk smaller 
wordt, benadrukken visueel de dynami-
sche zitervaring en stralen een comforta-
bel gevoel van veiligheid uit. 

 ∏ Onderstel: viersteronderstel in spuitgie-

taluminium, gepolijste of gepoedercoate 

afwerking.

 ∏ Zitkussen: kamerkussen gevuld met poly-

urethaanschuimblokjes en bolvezels.

 ∏ Rugkussen en nekkussen: kamerkussen 

gevuld met polyurethaanschuimblokjes en 

een mengeling van ganzenveren en dons. 

 ∏ Opmerking: de rugschaal, de steuncon-

structie van de zitting en de hocker en 

de regelknop voor de weerstand van de 

rugleuning zijn bekleed met Leder Forte 

(decoratief splitleder).

 ∏ Opmerking: het onderstel bepaalt de af-

werking van de andere metalen onderde-

len (mechanisme van de bedieningshendel, 

dop op de weerstandsregelknop).

 ∏ Opmerking: totale hoogte met hoofdsteun 

in de hoogste stand 1080 of 1130 mm.

 ∏ Hocker: Mdf-paneel bedekt met polyuret-

haanschuim en polyesterfl eece; kamerkus-

sen gevuld met polyurethaanschuimblokjes 

en bolvezels.

 ∏ Onderstel: niet-draaibaar viersteronderstel 

in spuitgietaluminium met gepolijste of 

gepoedercoate afwerking.

 ∏ Glijders: voorzien van kunststof glijders 

voor zachte vloeren of viltglijders voor 

harde vloeren. 





615 24¼”

39
5-

44
5 

15
¾

”-1
7¾

790 31
”

750 29
¾

”

810 32”

41
5-

46
5 

16
½

-18
½

”

690 27¼”

575 22¾”

10
10

-1
06

0 
39

¾
-4

1¾
”

56
5-

61
5 

22
¼

-2
4¼

”

    2 info@vitra.com | NL 2019  www.vitra.com/grandrelax 

 Onderstel 

 03 
 aluminium 
gepolijst 

 30 
 basic dark 
poedercoating 
(glad) 

 69 
 chestnut gepo-
edercoat (glad) 

AFMETINGEN

KLEUREN EN MATERIAALEN
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 Leder Premium 
 Leder Premium is een relatief glad 
runderleder met een platte nerf en een 
lichte glans. Volledig gekleurd met lichte 
pigmenten. Het semi-anilineleder voelt 
zacht aan, als een lederen handschoen. 
Leder Premium is verkrijgbaar in 22 
kleuren. 

 Home/Offi  ce ,  L40 

 Leder Forte (reliëfl eder) 
 Leder Forte (reliëfl eder) heeft dezelfde 
kwaliteit als Leder Forte, maar het 
bestaat uit leder dat via een gepaten-
teerd bewerkingsproces voorzien werd 
van een decoratieve afwerking. 

Wrijfechtheid

Dikte
Lichtechtheid

Materiaal  Semi-aniline 
nappaleder dat 
zeer zacht en 
soepel aanvoelt 

 1,1 - 1,3 mm 

 Type 5 

 Graad 4 droog en 
nat 

 splitleder met 
decoratieve 
afwerking 

 1,8 - 2,0 mm 

 Type 6 

 72 
 snow 

 64 
 cement 

 65 
 graniet 

 60 
 smoke blue 

 59 
 jade 

 58 
 kaki 

 61 
 umbra grey 

 67 
 asfalt 

 66 
 nero 

 77 
 bruin 

 68 
 chocolate 

 87 
 plum 

 69 
 marron 

 93 
 brandy 

 22 
 red stone 

 97 
 cognac 

 74 
 olive 

 75 
 camel 

 62 
 oker 

 63 
 cashew 

 71 
 sand 

 73 
 clay 

 01 
 cognac (dark) 

 02 
 chestnut (dark) 

 03 
 umbra grey 

 04 
 chocolate 

 05 
 nero 

 07 
 zand 

 Home/Offi  ce ,  L20 

Wrijfechtheid

Dikte

Materiaal

KLEUREN EN MATERIAALEN
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