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Armchair \

This series of armchairs was created to answer to the needs from 
the geriatric care providers, to enable people to stand up more 
easily.

We drew on our vast experience acquired during more than 
eighty years in the business to design this series. All models are 
comfortable, functional seats, each with their own design and 
look. The subtle, central elements such as the form of the leg 
rest, which makes it easier to get out of the chair, as well as the 
design of the back (active or passive sitting posture) to make sure 
the user sits comfortably, and the armrests, which give the user 
plenty of support when standing up make this chair so special.

Available as either a 1-seater or 2.5-seater.

What makes the Nestor family armchairs so unique? \

\\ Numerous possible demountable (and replacable) 
    side panels
\\ Standard removable seat
\\ Steel frames
\\ Large version of the Wing available, suitable for  

    loads up to 140 kg

removable seat
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DIMENSIONS

TYPE
B D H

1 seater

Nestor 68 88 90 50 51 46 55 69 33 yes ������

Deco 74 84 90 50 51 46 55 65 32 yes ������

Retro - low back 89 84 90 50 51 46 55 65 31 yes ������

Retro - high back 89 93 113 50 51 46 55 65 35,5 yes ������

Wing 84 84 90 50 51 46 55 67 34 yes ������

Pilot - low arm 74 84 90 50 51 46 55 65 32,5 yes ������

Pilot - high arm 74 84 90 50 51 46 55 75 34,5 yes ������

2,5 seater

Nestor 145 88 90 130 51 46 55 69 54,5 yes ������

Deco 157 84 90 130 51 46 55 65 50,5 yes ������

Retro - low back 170 84 90 130 51 46 55 65 50 yes ������

Retro - high back 170 93 113 130 51 46 55 65 54,5 yes ������

Wing 165 84 90 130 51 46 55 67 51,5 yes ������

Pilot - low arm 150 84 90 130 51 46 55 65 52 yes ������

Pilot - high arm 150 84 90 130 51 46 55 75 55,5 yes ������

�� = domestic use / ����  = project-based use / ������ = intensive project-based use
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Actieve of passieve rug Sta weer makkelijk recht uit uw sofa. Het model met de ‘actieve’ rug draagt bij 
aan een actieve zithouding. Mag het iets passiever, dan zal uw voorkeur naar de ‘passieve’ rug uitgaan.
Frame Multiplex met niet zichtbare stalen regels, aan zijpanden gemonteerd.
Rug en zitting Gestoffeerd.
Passieve rug optioneel met kantelbare rug of als hoge rug.
Standaard met uitneembare zit.
Pootjes Massieve beuk, vorm afhankelijk van het type zijpand, gebeitst.
Met vloerglijder.
Zijpand Deze serie bestaat uit een 5-tal zijpanden: Deco, Nestor (de topper qua gemakkelijk uitstappen), Pilot 
(zowel verkrijgbaar met lage en hoge arm), Retro en Wing

Deco Nestor Pilot Retro Wing

USP 
- actieve of passieve zithouding
- uitneembare zitting
- demonteerbare zijpanden
- stalen verbindingen

Deco Nestor Pilot Retro Wing

Deco Nestor Pilot Retro Wing
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TECHNICAL FEATURES
Frame  
The frame of the armchair consists of two (invisible) steel strip 
frames, 40 x 20 x 1.5 mm, epoxy coated. These two strip 
frames are attached to the side panels with bolts. These strip 
frames form the supports for the removable seat.

Seat
Upholstered. Seat consists of an 18 mm thick spruce plywood 
carcass. Padding approx. 15 cm thick, HR foam, 40 kg/m³. 
Seat is removable as standard.

Back  
Upholstered. Back consists of an 18 mm thick spruce plywood 
carcass. Fitted with elastic webbing and hardboard. Padding 
approx. 5 cm thick, HR foam, 43 kg/m³.

OPTIONS AND ACCESSORIES
- Adjustable headrest (with low back)
- Cushion (various sizes)

SIDE PANELS
Upholstered. Side panels made from different types of wood 
(plywood, chipboard, spruce and hardboard). The armrest is 
made of polyether foam with a density of 65 kg/m³.

LEGS
Four solid beech legs, stained in a choice of colours.
The leg shape varies depending on the model (conical leg for 
Deco and Retro, tapered leg for Pilot and Wing, curved leg for 
Nestor). The legs are provided with nail-in glides (PE, white).


