
Gemak collectie
Uw welzijn, onze passie!
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Ontdek wat een relax- en sta-opfauteuil uit de Gemak collectie van Fitform voor u 

kan betekenen. Al deze fauteuils worden exact voor u op maat gemaakt of ingesteld. 

Daarmee kunt u iedere dag goed zitten, comfortabel relaxen, heerlijk liggen en 

gemakkelijk weer opstaan. 

“Ik had het 10 jaar eerder moeten doen!” Een veelgehoorde uitspraak van mensen 

die, na een lange zoektocht, eindelijk in een échte Fitform-fauteuil zitten. Ze kunnen 

het fijne comfort dat ze dagelijks ervaren, niet meer missen. Kies daarom niet straks, 
maar nú voor een heerlijke op maat gemaakte stoel van Fitform. De Gemak collectie 

bestaat uit twee typen: Elevo en Vario.
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Fitform Gemak Elevo 580 – 552 – 582 – 584

Rank en elegant 

De Fitform-fauteuils Elevo zijn er in 4 verschillende vormgevingen, met een ranke rugleuning, een 

rechte rugleuning of een rugleuning met zogenaamde ‘’oren’’. Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur 

en interieur, kiest u zelf het model dat bij u past. De fauteuils zijn, afhankelijk van het type motor, 

leverbaar met een volledig geïntegreerde beweging en met afzonderlijk bedienbare verstelfuncties. 

Standaard bij Elevo:  
• Zithoogte op maat
• Zitdiepte op maat
• Armleuninghoogte op maat
• Verstelbare hoofdsteun (bij motor M2 + M3)
• Verstelbare lendensteun (bij motor M2 + M3)
• Zitten, relaxen en rusten
• Altijd met sta-opfunctie 

Model 580

Model 584

Model 552

Model 582
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Fitform Gemak Vario 574

Eigentijds en multifunctioneel 

De Fitform-fauteuil 574 Vario is een uiterst comfortabele relax- en sta-opfauteuil die 

snel en met eenvoudig gereedschap van maat kan worden gewijzigd. De bekleding 

is afneembaar. Hieronder is de fauteuil afgebeeld met een draaiplateau, waarmee de 

fauteuil 360 graden kan draaien.

Standaard bij 574 Vario:
• Zithoogte op maat
• Zitdiepte op maat
• Armleuninghoogte op maat
• Verstelbare hoofdsteun 
• Verstelbare lendensteun 
• Zitten, relaxen en rusten
• Altijd met sta-opfunctie
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U ontvangt van ons 
maar liefst 10 jaar garantie 
volgens het Fitform 10 jaar 

Garantie Waarborg. 

Kenmerken, opties 

en accessoires

Bekleding

Uw Fitform-fauteuil Elevo of Vario uit de 

Gemak collectie kan in verschillende fraaie 

en duurzame bekledingen worden gestoffeerd. 
U kunt kiezen uit een groot assortiment 

kleuren, stoffen, kunststoffen en leder. 
Daarmee past de fauteuil altijd in uw interieur.

10 jaar garantie

Terecht stelt u hoge eisen aan de kwaliteit van 

uw Fitform-fauteuil. Daarom geven wij maar 
liefst tien jaar garantie volgens het Fitform 

10 jaar Garantie Waarborg. Zo kunt u jarenlang 
onbezorgd genieten.

Bediening

De meeste Fitform-fauteuils uit de Gemak 

collectie hebben een handbedieningskastje. 
Bij een aantal modellen is de bediening anders 

vormgegeven. Een Elevo stoel met een volledig 
geïntegreerde relax- en sta-opbeweging (dus 

niet apart verstelbaar) heeft standaard een 

knoppenbediening aan de binnenkant van het 

zijpand. De Elevo-modellen 580, 552 en 582 
zijn standaard uitgevoerd met een speciale 

sta-opschakelaar onder de armleuning. 
Opstaan wordt hiermee nóg gemakkelijker.

Opties & accessoires 

Om het gebruik van uw Fitform-fauteuil verder 

te veraangenamen, bieden wij een groot aantal 

opties en accessoires.

Accu

Een accu is ideaal wanneer uw Fitform-fauteuil 

midden in de kamer staat en het niet wenselijk 

is dat daar een stroomdraad ligt. Bij normaal 
gebruik dient de accu om de 14 dagen te worden 

opgeladen.  

Hoofd- en nekkussens

Voor een optimale individuele ondersteuning 

zijn er diverse vormen en maten hoofd- en 

nekkussens. Ze zijn leverbaar met voorgevormde 
vulling of met een losse vulling.

Andere zittingen

Standaard is de zitting van een Fitform-fauteuil 

uitgevoerd in vormschuim. Deze schuimkwaliteit 
zorgt voor een goede vormvastheid en 

duurzaamheid en voelt comfortabel en stevig 

aan. Het is mogelijk om te kiezen voor andere 
materialen, zoals een zachtere zitting met latex 

of een zitting met traagschuim die zich vormt 

naar uw lichaam. Voor mensen die heel langdurig 
zitten, raden wij een gelzitting in ruitstructuur  

aan, met een optimale drukverdeling.

Hoofdkussen 1 Hoofdkussen 5 Hoofdkussen 7
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Verwarming

Heerlijk als het wat kouder wordt: verwarming 
van de zitting en de rugleuning. In verschillende 
graden instelbaar, goed voor spieren en 

gewrichten. De verwarming wordt bediend met 
een apart handbedieningskastje.

Memory functie

Voor mensen die graag snel hun lievelingsstand 

willen opzoeken, is de memory functie een uit-

komst. Twee posities kunnen worden voorgepro-

grammeerd.

Elektrisch bedienbare lendensteun

De lendensteun van Fitform is een in hoogte 

verstelbaar en opblaasbaar lendenkussentje 

in de rugleuning. Hiermee kan precies de 
juiste ondersteuning voor de lage rug worden 

gecreëerd. Voor mensen die deze steun graag 
regelmatig variëren, kan het zinvol zijn om deze 

elektrisch te bedienen.

Elektrisch bedienbare ‘topswing’ hoofdsteun

Fitform-fauteuils uit de Gemak collectie beschikken 

over een scharnier in de rugleuning, waarmee 

het hoofddeel van de rugleuning handmatig 

naar voren kan worden versteld. Deze ‘topswing’ 
verstelling kan desgewenst ook met een motor 

worden aangestuurd.

Topline uitvoering

Diverse luxe opties combineren, biedt voor 

u een interessant prijsvoordeel. Kiest u voor 
verwarming, de memory functie, de elektrisch 

bedienbare topswing hoofdsteun en 

de elektrisch bedienbare lendensteun, 

dan kunnen wij dit voordeliger 

produceren. Dit pakket noemen wij de 
Topline uitvoering.

Draaiplateau

Hiermee tovert u uw Fitform-fauteuil met 
stoelpoten om tot een draaifauteuil. Het 
draaiplateau kan in elke positie draaien, 

behalve wanneer de stoel in de sta-opstand 

is gezet. Dit in verband met veiligheid.

Extra verlengde beensteun

Wanneer een Fitform-fauteuil voor u op maat is, 

is de beensteun precies zo lang dat uw hakken 

net over het uiteinde heen liggen. Dit voorkomt 
overstrekking van de benen. Is er een reden dat 
de beensteun toch langer moet zijn (bijvoorbeeld 

wanneer iemand wat zwaardere aangepaste 

schoenen draagt), dan is een extra verlengde 

beensteun mogelijk.

Verrijdbare, verstelbare tafel

Met behulp van deze los verrijdbare tafel kun 

je in de Fitform-fauteuil lezen, werken, eten, 

enzovoorts. De tafel is in hoogte verstelbaar 
en daarmee geheel aanpasbaar aan de stoel. 
Het grote tafelblad is ook instelbaar in een 
schuine stand, voor een optimale werkpositie. 
Het kleine blad blijft dan horizontaal. Ideaal voor 
bijvoorbeeld een kopje koffie!
De tafelhoogte kan variëren 

van 70-91 centimeter en 

de breedte is instelbaar tussen 

72-122 centimeter. De tafel 
kan maximaal 15 kilo dragen.

Incomat

Dit is een handige, uitwasbare inlegmat voor op  

de zitting, die van pas komt bij het risico op een  

ongelukje. De bovenzijde is uitgevoerd in de be-
kledingstof van de stoel, een tussenlaag bestaat 

uit absorberend badstof en de onderzijde is 

gemaakt van materiaal dat geen vocht doorlaat.  
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Het aanbrengen van een optie en/of accessoire bij een Fitform-fauteuil kan een geringe invloed hebben op het uiterlijk van de fauteuil. 

Uitleg symbolen bij opties:
 •  standaard aanwezig  optioneel mogelijk - niet mogelijk

Elevo Vario

Fitform-fauteuil 580 552 582 584 574

Kenmerken

Elektrisch bedienbaar ja ja ja ja ja

Fitform kantelverstelling aanwezig ja ja ja ja ja

Uitkomende beensteun aanwezig ja ja ja ja ja

Verstelbare rugleuning mogelijk ja ja ja ja ja

Sta-opfunctie aanwezig ja ja ja ja ja

Standaard bediening bij motor M1 knoppenbediening 
zijpand

knoppenbediening 
zijpand

knoppenbediening 
zijpand

knoppenbediening 
zijpand

nvt

Standaard bediening bij motor M2 en M3 handbedieningskastje handbedieningskastje handbedieningskastje handbedieningskastje handbedieningskastje

Opstaschakelaar onder armlegger ja ja ja nee optioneel

Opbergetui aanwezig standaard bij M2 en 
M3, optioneel bij M1

standaard bij M2 en 
M3, optioneel bij M1

standaard bij M2 en 
M3, optioneel bij M1

standaard bij M2 en 
M3, optioneel bij M1

ja

Beensteun en zitting gedeeld optioneel optioneel standaard standaard standaard

Beensteun en zitting doorgestoffeerd standaard standaard optioneel optioneel optioneel

Topswing hoofdsteun aanwezig standaard bij M2 en 
M3, optioneel bij M1

standaard bij M2 en 
M3, optioneel bij M1

standaard bij M2 en 
M3, optioneel bij M1

standaard bij M2 en 
M3, optioneel bij M1

ja

Verstelbare lendensteun aanwezig standaard bij M2 en 
M3, optioneel bij M1

standaard bij M2 en 
M3, optioneel bij M1

standaard bij M2 en 
M3, optioneel bij M1

standaard bij M2 en 
M3, optioneel bij M1

ja

Onderstel /poten hout bruin of zwart hout bruin of zwart hout bruin of zwart hout bruin of zwart zwarte metalen sloffen
Armleuningen gestoffeerd gestoffeerd hout bruin of zwart gestoffeerd armleggerstaanders 

Afmetingen

Zithoogte op maat 40-53 cm (optioneel 
38-39 cm)

40-53 cm (optioneel 
38-39 cm)

40-53 cm (optioneel 
38-39 cm)

40-53 cm (optioneel 
38-39 cm)

40-60 cm (optioneel 
38-39 cm)

Zitdiepte op maat 43-45-47-49-51-
53 cm

43-45-47-49-51-
53 cm

43-45-47-49-51-
53 cm

43-45-47-49-51-
53 cm

43-45-47-49-51-53 
cm (optioneel 56 cm)

Armleggerhoogte op maat 19-27 cm 19-27 cm 19-27 cm 19-27 cm 19-27 cm

Zitbreedte 51 cm (opt. 45 cm 
bij rughoogte 77 cm)

51 cm (opt. 45 cm 
bij rughoogte 77 cm)

51 cm (opt. 45 cm 
bij rughoogte 77 cm)

51 cm (opt. 45 cm bij 
rughoogte 77 cm)

51 cm (opt. 45 cm, 
57 cm, 63 cm)

Rugleuninghoogte 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 84 cm (opt. 72 cm)

Gemiddelde hoogte (afh. van zithoogte) 122 cm 122 cm 122 cm 122 cm 120 cm

Totale diepte fauteuil 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 78 cm

Totale breedte fauteuil 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 68 cm

Gemiddelde lengte in uiterste relax 163 cm 163 cm 163 cm 163 cm 165 cm

Opties zitting

Zitting vormschuim • • • • •

Zitting vormschuim met zachte toplaag

Zitting zacht

Zitting Fitcomfort (traagschuim)

Zitting Intelli-Gel

Hoofd-nekkussens

Hoofdkussen 1 (luxe voorgevormd)

Hoofdkussen 3 (nekrol losse vulling)

Hoofdkussen 5 (druppelvorm)

Hoofdkussen 6 (luxe, losse vulling)

Overige opties / accessoires

Accu (geen snoer in kamer)

Draaiplateau

Elektrisch bedienbare lendensteun  (M3)  (M3)  (M3)  (M3)  (M3)

Elektrisch bedienbare hoofdsteun  (M3)  (M3)  (M3)  (M3)  (M3)

Extra set losse armleggerhoezen 

Extra verlengde beensteun

fitMotion bewegend zitten  (M3)  (M3)  (M3)  (M3)  (M3)

houten armlegger - - - • -

houten sierlijsten op zijpand V - - -

incomat

Memory functie

RCPM zitsysteem tegen rugklachten

Topline uitvoering  (M3)  (M3)  (M3)  (M3)  (M3)

Verwarming in zitting en rugleuning

Wielsysteem zelfremmend - - - -
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www.fitform.nl

Uw Fitform-dealer
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