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OPTIES RELAX CRISTIANO
— uitvoering
leder of stof 
— grootte
small, small plus, medium, medium plus, 
large of large plus
— type relax
manueel, elektrisch 2 motoren of
elektrisch 2 motoren met lift
— zitcomfort
licht, midden of stevig
— verstelling hoofdsteun
manueel of elektrisch
— armleuning
volledig bekleed met kussens, metaal of hout 
met kussens 
— lendensteun manueel te bedienen
— voet stervoet in RVS of antraciet
— in hoogte verstelbare spindel 
NIET mogelijk bij 2-motorig 
+ lift of bij Turn&Move
— turn&Move 
ENKEL mogelijk met de 
voet hout- en metaal lensvormig!
— accu

CRISTIANO
Vanaf €1.566 manueel in leder

Vanaf €1.566 manueel in leder
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TURN&MOVE
Door geïntegreerde wielen in het 
draaiplateau kan de relaxzetel 
eenvoudig worden verplaatst. Door 
deze functie kan je de relaxzetel 
makkelijk op een andere plaats in je 
woonkamer brengen en laat je ook 
toe om makkelijk schoon te maken.



LIFT
Bij relaxzetels kan je kiezen 
voor de lift-functie. De lift heeft 
als functie de mobiliteit van de 
gebruiker te verhogen door hulp 
te bieden bij het opstaan en het 
gaan zitten in de zetel. Deze 
functie is heel handig voor mensen 
die minder goed te been zijn. 
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WILLIAM
OPTIES RELAX WILLIAM
— uitvoering
leder of stof
— grootte
small, medium, large
— type relax
manueel, elektrisch 1 motor, elektrisch 
1 motor + lift, elektrisch 2 motoren, 
elektrisch 2 motoren + lift
— zitcomfort
licht, midden of stevig
— verstelling hoofdsteun
manueel of elektrisch
— rughoogte
standaard of  maxi +7cm
— lendensteun manueel te bedienen of 
lendensteun elektrisch met 
rugverwarming
— voetensteun
standaard of maxi +7cm met hartbalans
— accu

Vanaf €978 manueel in leder



NIPPO
OPTIES RELAX NIPPO
— uitvoering
leder of stof
— type relax
elektrisch 2 motoren inclu. hartbalans
— voet stervoet in RVS,  
metaal poedercoating zwart of hout 
— verstelling hoofdsteun
manueel of elektrisch
— kant bediening 
standaard rechts voorstaand  
of links voorstaand 
— accu

Vanaf €1.999 2-motorig in stof
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FIRENZE
OPTIES RELAX FIRENZE
— uitvoering
leder of stof 
— grootte
piccolo, small, medium, extra medium, 
standard, large, extra large
— type relax
manueel, manueel met starthulp, 
elektrisch 1 motor, elektrisch 1 motor met 
lift, elektrisch 2 motoren,
elektrisch 2 motoren met lift
— zitcomfort
licht, midden of stevig
— verstelling hoofdsteun
manueel of elektrisch
— toebehoren
maxi hoofdkussen (+7 cm), dubbele 
wielen 360° draaibaar
OPGELET: de relax komt 4cm hoger 
indien u de dubbele wielen 360° 
draaibaar kiest!!!
— accu

Vanaf €1.013 manueel in leder



HARTBALANSPOSITIE/ZERO GRAVITY
Hartbalanspositie is de positie waarin de toppen van de tenen hoger liggen 
dan het hart. Hart en bloedsomloop worden zo ontlast. De doorbloeding 
wordt verbeterd en het lichaam kan ontspannen. Gespannen en 
vermoeide benen herstellen omdat het bloedvatenstelsel wordt ontlast.
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OPTIES RELAX HELLAS
— uitvoering
leder of stof
— grootte
small, medium, large
— type relax
manueel, elektrisch 2 motoren,
elektrisch 2 motoren + lift
— zitcomfort  
licht, midden of stevig
— verstelling hoofdsteun
manueel of elektrisch
— armleuning
gestoffeerd, afgewerkt met metaal of met 
hout
— lendensteun manueel te bedienen
— voet
— turn&Move  
ENKEL mogelijk met de voet hout-  
en metaal lensvormig!
— in hoogte verstelbare spindel 
hoogte variabel verstelbaar van 44 tot 49cm
NIET mogelijk in combinatie met 
Turn&Move EN de relax met liftfunctie!

HELLAS
Vanaf €1.644 manueel in leder
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HOOGTE VERSTELBARE 
SPINDEL
Door een in hoogte verstelbare 
spindel kan de relaxzetel een 
variabele hoogte hebben.



Vanaf €1.644 manueel in leder

OPTIES RELAX LUIS
— uitvoering
leder of stof
— grootte
small, medium, large
— type relax
manueel, elektrisch 2 motoren,  
elektrisch 2 motoren + lift
— zitcomfort
licht, midden of stevig 
— verstelling hoofdsteun
manueel of elektrisch 
— lendensteun manueel te bedienen
— voet stervoet metaal, metaal vlak, 
hout lensvormig, stervoet RVS, stervoet 
antraciet, bekleed met leder/stof of 
metaal lensvormig 
— in hoogte verstelbare spindel 
NIET mogelijk bij lift of bij Turn&Move
—  turn&move  
ENKEL mogelijk bij lensvormige voeten
— accu



LENDENSTEUN
De lendensteun sluit aan bij de natuurlijke 
S-vorm van je wervelkolom waardoor de 
spieren in de onderrug extra ondersteuning 
krijgen. Deze worden zo minder belast 
wat ervoor zorgt dat je minder snel last 
krijgt van een lage rugpijn of zelfs lage 
rugpijn verhelpt als je er al last van had. 

Je hebt de keuze tussen manueel 
(met een opblaaspomp) of elektrisch. 



LOCCO
OPTIES RELAX SANTA FÉ
— uitvoering
leder of stof
— grootte
small, medium, large 
— type relax
manueel 
— zitcomfort
licht, midden of stevig
— voet stervoet metaal, metaal vlak, 
stervoet RVS, stervoet poedercoating 
anthraciet, metaal lensvormig of hout 
lensvormig
— turn&Move  
ENKEL mogelijk met de voet hout-  
en metaal lensvormig!
— extra optie
zithoogte verstellen aan de hand van
een gasdrukveer

Vanaf €1.355 manueel in leder
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OPTIES RELAX SANTOS
— uitvoering
leder of stof
— grootte
small, medium, large
— type relax
manueel, elektrisch 2 motoren,  
elektrisch 2 motoren + lift
— zitcomfort
licht, midden of stevig 
— verstelling hoofdsteun
manueel of elektrisch 
— lendensteun manueel te bedienen
— voet stervoet metaal, metaal vlak, 
hout lensvormig, stervoet RVS, stervoet 
antraciet, bekleed met leder/stof of 
metaal lensvormig 
— in hoogte verstelbare spindel 
NIET mogelijk bij lift of bij Turn&Move
—  turn&move  
ENKEL mogelijk bij lensvormige voeten
— accu

SANTOS
Vanaf €1.644 manueel in leder



SANTA FÉ
OPTIES RELAX SANTA FÉ
— uitvoering
leder of stof
— grootte
small, small plus, medium, medium plus
large, large plus
— type relax
manueel, elektrisch 2 motoren,
elektrisch 2 motoren met lift
— zitcomfort
licht, midden of stevig
— verstelling hoofdsteun
manueel of elektrisch
— lendensteun manueel te bedienen
— voet stervoet in RVS of antraciet
— in hoogte verstelbare spindel  
NIET mogelijk bij 2-motorig + lift of bij 
Turn&Move
— turn&Move  
ENKEL mogelijk met de voet hout-  
en metaal lensvormig!
— accu

Vanaf €1.644 manueel in leder
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ELEKTRISCHE 
HOOFDSTEUNVERSTELLING
Bij de elektrische hoofdsteunverstelling 
kan je de hoofdsteun op een 
comfortabele manier van positie 
veranderen. Deze functie komt zeer 
goed van pas komen bij het tv kijken 
of lezen. Je kan ook kiezen voor 
een manuele hoofdsteunverstelling, 
maar deze moet verstelt worden 
voordat je in je relax gaat zitten.



— type relax
fauteuil met open voorkant, zonder topswing,
relax easy (enkel tv-positie/geen ligstand),
relax zonder topswing (enkel tv-positie),
relax manueel, relax gasveer,
relax 2 motoren, relax 2-motoren + lift
— zitcomfort
medium of hard 
— hoofdsteun
elektrisch 
— bediening 
elektrisch ingebouwd, met bedieningskastje 
— houtkleur poten

Vanaf €1.318 manueel in leder

OPTIES RELAX BRUNO
— uitvoering
leder of stof
— grootte
small, medium, large 
OPGELET: de fauteuil met open voorkant 
is enkel verkrijgbaar in medium!

BRUNO
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LABELS
OPTIES RELAX LABELS
— uitvoering
leder of stof
— type relax
2-motorig inclusief topswing
— voet 
5-tenige kruispoot zwart, RVS of RAL-kleur of 
standaard aluminium schotelvoet geborsteld, 
hout of gestoffeerd 
— opties accu of usb in bediening

Vanaf €1.794 2-motorig in leder



PACO
OPTIES RELAX PACO
— uitvoering
leder of stof 
— grootte
small, medium, large
— type relax
gasveer of 2-motorig
— afmetingen op maat: 
verschillen in zitdiepte, 
zithoogte, armleggerhoogte 
of zitbreedte: + 2cm of + 3cm
rug maat wisselen
— rug aanpasbaar
— voet vast of draaiend 
— bediening  
aan krulsnoer, ingebouwd zilver of 
ingebouwd zwart
— accu 
— extra’s bediening aan de an-
dere zijde, USB-poort aan 
de knoppen of USB-poort
in losse punt

Vanaf €1.238 met gasveer in leder
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GORIK
OPTIES RELAX GORIK
— uitvoering
leder of stof 
— grootte
extra small, small, medium, large, extra large 
— type relax
gasveer, 2-motorig of 2-motorig met lift
— hoofdsteun manuele top swing of elektrische top swing
— afmetingen op maat
verschillen in zitdiepte, zithoogte, zitbreedte: 
+ 2cm of + 3cm: beiden NIET voor maat XL
of armleggerhoogte: tot -/+ 3cm, vanaf -/+ 4cm, 
rug maat wisselen
— rug aanpasbaar
— voet vast of draaiend
— accu
— extra’s bediening aan snoer + opbergzakje, extra 
opbergzakje, bediening aan de andere zijde, 
USB-poort aan de knoppen of USB-poort in losse punt

Vanaf €1.423 met gasveer in leder
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OPTIES RELAX BUTTER
— uitvoering
leder of stof 
— grootte
small, medium, large, extra large (incl. 
verlengde voetenklep)
— type relax
gasveer, 2-motorig met lift, 4-motorig met lift
— hoofdsteun manuele top swing 
of elektrische top swing
— afmetingen op maat  
zitbreedte, zitdiepte, zithoogte 
of armleggerhoogte  
rug maat wisselen
— voet verlengde voetensteun +10cm of 
rolwiel met rem
— bediening 
met krulsnoer, ingebouwd zilverkleurig of 
ingebouwd zwartkleurig  
— accu
— extra opties extra opbergzakje, bediening 
aan de andere zijde, USB-poort

BUTTER
Vanaf €1.236 met gasveer in leder



RABANNE
OPTIES RELAX RABANNE
— uitvoering
leder of stof
— grootte
small, medium, large, large plus
— type relax
2-motorig of 3-motorig zero 
gravity (tilt)
— armleuning volledig bekleed 
met kussen, mat zwart met kussen 
bovenop of RVS met kussen bovenop
— rug aanpasbaar
— voet vast of draaiend
— afmetingen op maat
verschillen in zitdiepte, zithoogte: 
tot -/+ 3cm, vanaf -/+ 4cm
rug maat wisselen 
— accu
— extra opties bediening aan 
de andere zijde, USB-poort aan 
de knoppen, manuele top swing, 
elektrische top swing

Vanaf €1.923 2-motorig in leder
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Haal eens diep adem 
en geniet in je relax.
— Anna



OPTIES RELAX LIVE
— uitvoering
leder of stof
— grootte
small (NIET mogelijk bij Legcomfort),  
medium of large 
— onderstel: Classic, Signature 
of Legcomfort
— keuze uit verschillende houtkleuren

STRESSLESS 
LIVE

Vanaf €2.749 in leder
(inclusief Classic voetenbank)
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CLASSIC SIGNATURE LEGCOMFORT

STRESSLESS ONDERSTELLEN



OPTIES RELAX RENO
— uitvoering
leder of stof
— grootte
small (NIET mogelijk bij Legcomfort),  
medium of large 
— onderstel: Classic, Signature 
of Legcomfort
— keuze uit verschillende houtkleuren

STRESSLESS 
RENO

Vanaf €2.749 in leder
(inclusief Classic voetenbank)
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OPTIES RELAX CONSUL
— uitvoering
leder of stof
— grootte
small (NIET mogelijk bij Legcomfort),  
medium of large 
— onderstel: Classic, Signature 
of Legcomfort
— keuze uit verschillende houtkleuren

STRESSLESS 
CONSUL

Vanaf €1.679 in leder
(inclusief Classic voetenbank)



OPTIES RELAX PARIS
— uitvoering
leder of stof
— grootte
ENKEL medium 
— onderstel
Star met Balance adapt (aluminium)

STRESSLESS 
PARIS

Vanaf €2.549 in leder
(inclusief voetenbank)
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STRESSLESS 
METRO
OPTIES RELAX METRO
— uitvoering
leder of stof
— grootte
ENKEL medium 
— onderstel
Star met Balance adapt (aluminium)

Vanaf €2.549 in leder
(inclusief voetenbank)



STRESSLESS 
SKYLINE
OPTIES RELAX SKYLINE
— uitvoering 
leder of stof 
— grootte 
small (NIET mogelijk bij Legcomfort),  
medium of large 
— onderstel Classic, Signature  
of Legcomfort 
— keuze uit verschillende houtkleuren 
— verstelbare hoofdsteun

Vanaf €2.999 in leder
(inclusief Classic voetenbank)
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STRESSLESS 
MAGIC
OPTIES RELAX MAGIC
— uitvoering 
leder of stof 
— grootte 
small (NIET mogelijk bij Legcomfort), 
medium of large 
— onderstel Classic, Signature 
of Legcomfort
— keuze uit verschillende houtkleuren
— verstelbare hoofdsteun

Vanaf €3.059 in leder
(inclusief Classic voetenbank)



OPTIES RELAX AURA
— uitvoering 
leder of stof 
— grootte 
small (NIET mogelijk bij Legcomfort), 
medium of large 
— onderstel Classic, Signature 
of Legcomfort
— keuze uit verschillende houtkleuren

STRESSLESS 
AURA

Vanaf €2.999 in leder
(inclusief Classic voetenbank)
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OPTIES RELAX MAYFAIR
— uitvoering 
leder of stof 
— grootte 
small (NIET mogelijk bij Legcomfort), 
medium of large 
— onderstel Classic, Signature 
of Legcomfort
— keuze uit verschillende houtkleuren

STRESSLESS 
MAYFAIR

Vanaf €2.349 classic in leder
(inclusief Classic voetenbank)



OPTIES RELAX SUNRISE
— uitvoering
leder of stof
— grootte
small (NIET mogelijk bij Legcomfort), 
medium of large
— onderstel Classic, Signature 
of Legcomfort
— keuze uit verschillende houtkleuren

STRESSLESS 
SUNRISE

Vanaf €2.039 in leder
(inclusief Classic voetenbank)
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OPTIES RELAX LONDON
— uitvoering 
leder of stof 
— grootte 
ENKEL medium 
— onderstel Classic, Signature 
of Legcomfort
— keuze uit verschillende houtkleuren

STRESSLESS 
LONDON

Vanaf €2.549 in leder
(inclusief Classic voetenbank)



OPTIES RELAX VIEW
— uitvoering
leder of stof
— grootte
small (NIET mogelijk bij Legcomfort), 
medium of large
— onderstel Classic, Signature 
of Legcomfort
— keuze uit verschillende houtkleuren

STRESSLESS 
VIEW

Vanaf €2.999 in leder
(inclusief Classic voetenbank)
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DANIEL
OPTIES RELAX DANIEL
— uitvoering
leder, stof of mix van leder en stof
— grootte
standaard
— type relax
manueel, 1-motorig, 1-motorig enkel rug, 
2-motorig
— voet 
verschillende ronde voeten
— zithoogte aanpassen 
3 cm hoger of lager
— zitdiepte aanpassen 
2 cm smaller of dieper
— zitbreedte + 6 cm
— rughoogte + 4 cm
— extra opties massagefunctie, 
verwarming, met een accu, 
handbediening met kabel, ingebouwde 
bediening of afstandsbediening

Vanaf €2.137 manueel in leder



AARON
OPTIES RELAX AARON
— uitvoering 
leder, stof of mix van leder en stof
— grootte 
standaard
— type relax 
manueel, 1-motorig, 1-motorig enkel rug, 
2-motorig 
— voet  
verschillende ronde voeten
— zithoogte aanpassen  
3 cm hoger of lager
— zitdiepte aanpassen 
2 cm smaller of dieper
— zitbreedte + 6 cm
— rughoogte + 4 cm
— extra opties massagefunctie, 
verwarming, met een accu, 
handbediening met kabel, ingebouwde 
bediening of afstandsbediening

Vanaf €3.306 manueel in leder
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NORA
OPTIES RELAX NORA
— uitvoering 
leder, stof of mix van leder en stof
— grootte 
standaard
— type relax 
manueel, 1-motorig, 1-motorig enkel rug 
of 2-motorig
— voet  
verschillende ronde voeten
— zithoogte aanpassen  
3 cm hoger of lager
— zitdiepte aanpassen 
2 cm smaller of dieper
— rughoogte + 4 cm
— zitbreedte + 6 cm
— extra opties massagefunctie, 
verwarming, met een accu, 
handbediening met kabel, ingebouwde 
bediening of afstandsbediening

Vanaf €2.734 manueel in leder



OPTIES RELAX ST-LOUIS
— uitvoering
leder of stof
— type relax
relax 4-poten (vast), relax sterpoot 
aluminium (draaibaar), relax sterpoot 
aluminium + hout (draaibaar), relax 
houten poot (draaibaar), relax discopoot 
bekleed + ring aluminium (draaibaar)
— uitvoering schelp
verschillende soorten hout
— zithoogte aanpassen 
3 cm hoger of lager
— zitdiepte aanpassen 
2 cm smaller of dieper
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ST-LOUIS
Vanaf €2.075 in leder met voetenbank



OPTIES RELAX MALMO
— uitvoering
leder of stof
— grootte 
small, medium, large
— type relax 
manueel, elektrisch 2 motorisch, elektrisch 
2 motorisch + accu, elektrisch 2 motorisch 
+ lift, elektrisch 2 motorisch + lift + accu
— onderstel 
keuze uit verschillende vormen 
— uitvoering houten schelp
keuze uit verschillende houtsoorten

MALMO
Vanaf €786 manueel in leder
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KOPENHAGEN
Vanaf €786 manueel in leder

OPTIES RELAX MALMO
— uitvoering
leder of stof
— grootte 
small, medium, large
— type relax 
manueel, elektrisch 2 motorisch, elektrisch 2 
motorisch + accu, elektrisch 2 motorisch + lift, 
elektrisch 2 motorisch + lift + accu
— onderstel
keuze uit verschillende vormen
— uitvoering houten schelp
keuze uit verschillende houtsoorten



OPTIES RELAX AALBORG
— uitvoering
leder of stof
— grootte 
small, medium, large
— type relax 
manueel, elektrisch 2 motorisch, elektrisch 
2 motorisch + accu, elektrisch 2 motorisch 
+ lift, elektrisch 2 motorisch + lift + accu
— onderstel
keuze tussen verschillende vormen

AALBORG
Vanaf €813 manueel in leder
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RIENZO
OPTIES RELAX RIENZO
— uitvoering
leder of stof
— grootte 
small, medium, large
— type relax  
manueel, elektrisch
— voet  
stervoet, ronde voet
— accu

Vanaf €1.090 elektrisch in leder



STENZO
OPTIES RELAX STENZO
— uitvoering
leder of stof
— grootte 
small, medium, large
— type relax  
manueel, elektrisch 
— voet  
stervoet, ronde voet
— accu

Vanaf €1.090 elektrisch in leder



www.keldermans.be/relaxen

NOTE TO YOURSELF



And now 
relax.
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