DE PERFECTE AUTOSTOEL

Het RECARO autostoelenprogramma voor de aftermarket
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Ga voor het
ultieme

Voor RECARO Automotive Seating, betekent ingenieus design een combinatie van ergonomie,
functionaliteit en esthetiek – met als doel onze klanten altijd de beste stoel te kunnen bieden.
Ingenieus design gaat echter verder dan dat. Bij RECARO staat één ding altijd centraal bij
wat we doen: de mens. We hebben een reeks aftermarket stoelen ontwikkeld voor u en uw
behoeftes, welke we in deze brochure graag aan u presenteren – een handboek voor juist
zitten in uw auto.
Ingenieus design is een onmisbaar deel van ons erfgoed, ons “merk DNA”. Gedurende
ons meer dan 100 jarig bestaan, is deze uitspraak in de loop der tijd ontstaan en steeds
door nieuwe ideeën breder onderbouwd. Met andere woorden - innovatie door traditie. In
onze optiek gaat design veel verder dan de letterlijke betekenis van het woord: het omvat
elke stap in het proces van een RECARO stoel. Innovatieve concepten, materialen, vorm en
productiemethoden zorgen ervoor dat uw ervaring met RECARO een bijzondere is.
Stap in, ervaar het verschil en geniet. Met RECARO.

Ingenieus Design van RECARO
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ERVAAR DE KWALITEIT
VOEL HET COMFORT

Continu verbeteren is onze bedrijfsfilosofie: diegene die stopt met beter worden zal nooit
goed zijn. Volgens onze klanten slagen wij hier goed in. Zij bevestigen onze uitstekende
kwaliteit en onovertroffen comfort. De eenvoudige combinatie van eerste klas materialen en
top vakmanschap bevestigen onze stelling. Op deze manier verwerken onze medewerkers het
zachtste leer, het lichtste aluminium, het sterkste staal en de nieuwste glasvezelcombinaties
met ongekend vakmanschap tot een perfecte stoel.

Gecertificeerd en aanbevolen

Evolutie sinds 1906

De direct in het oog springende kwaliteit en schoonheid van de RECARO stoelen bieden
daarnaast revitaliserende ontspanning en verlichting aan het lichaam. Daarmee bieden we
een actieve bijdrage aan uw gezondheid en levenskwaliteit. Daarbij heeft uw wervelkolom
onze specifieke aandacht. Elke RECARO heeft een specifieke, ergonomische vorm en is
geproduceerd met hoogwaardige materialen tot een stoel met uitstekende ondersteuning.
Een voor u perfect passende en comfortabele ondersteuning wordt bereikt middels
individueel instelbare oplossingen. Geen mens is gelijk, vertrouw daarom op de experts
van RECARO Automotive Seating. Dit mag blijken uit het kwaliteitszegel van AGR (Aktion
Gesunder Ruecken – besser leben e.V.). Dit wereldwijd erkende certificaat is toegekend aan
diverse modellen uit het RECARO assortiment.
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VOEL DE VEILIGHEID
BESCHERM HET MILIEU

Veiligheid is het eerste waar u aan denkt wanneer u auto rijdt. In de natuur worden pantsers
gebruikt ter bescherming van de gebruiker. Hier hebben we goed naar gekeken bij
RECARO. Door de schaalvormige opbouw van onze stoelen wordt de contouren van het
menselijk lichaam optimaal gevolgd en bij een mogelijke val beschermd. Als eerste en tot
nog toe enige producent van aftermarket stoelen biedt RECARO universele side airbags aan.
Met onze totaal aanpak van een systeem van stoel met een voertuig specifieke console, zijn
wij in staat om aan de hoge veiligheidseisen van de keurende instanties zoals het TüV te
voldoen.
Als leverancier in de automotive werken we dagelijks met de actuele veiligheidseisen.
Welsprekende autoproducenten vertrouwen al sinds tientallen jaren op ons. Daarnaast zijn
we ook al meer dan 40 jaar actief in de professionele autosport – met producten die aan de
allerhoogste veiligheidseisen voldoen om ook in de extreemste omstandigheden comfort
en levensbescherming te bieden. Al deze gebundelde kennis en het vermogen tot nieuwe
ontwikkelingen, gebruiken wij in onze RECARO stoelen ten einde de veiligste stoel te leveren.

Beste bescherming, lichtgewicht constructies

De RECARO vormgeving biedt niet alleen veiligheid – ook bij het thema lichtgewicht bouwen
biedt RECARO onvermoede mogelijkheden. Zo kan bijvoorbeeld een aftermarket stoel kilo’s
aan gewicht besparing opleveren. Dit heeft positieve effecten op het brandstofgebruik en
daarmee op de emissie van uw auto en dus het milieu. In combinatie met onze ISO 14000
gecertificeerde productie en zorgvuldig gekozen milieuvriendelijke materialen leveren wij
maximale inspanningen om het milieu te ontlasten.
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Uw RECARO in 4 stappen
Uw eigen RECARO stoel kiest u in enkele stappen. Neem uw tijd – begin met uzelf een aantal vragen te stellen:
Wat vindt ik belangrijk als ik achter het stuur zit? Over welke eigenschappen moet de RECARO stoel beschikken?
Welk model vind ik mooi? Wat gaat de stoel kosten? Zet ik ook een stoel aan de passagierszijde?

1
2

Stap1 – Informatie: Welke Recaro past het best bij mij en mijn auto?
Zet de details van de verschillende modellen op een rij op basis van deze brochure, via internet op http://www.nl.recaroautomotive.com/en/home.html of in de showroom bij één van onze RECARO dealers in uw regio (online onder “zoek een dealer”).
Hiermee zet u de eerste stap naar uw gedroomde RECARO stoel op basis van uw persoonlijke wensen.

Stap 2 – Beslis: Welke RECARO past het best bij mij?
Om een afgewogen beslissing te nemen adviseren wij altijd om een expert van RECARO te raadplegen. Hij kan de juiste
oplossingen bieden voor uw persoonlijke behoeftes. Probeer alle opties van de stoel op uw gemak, zodat u met een tevreden
gevoel de showroom van de dealer verlaat: nu weet ik alles!
Verzeker u vooraf of uw auto speciale eisen kent met betrekking tot inbouw, denk hierbij aan bijvoorbeeld uw side airbag of
hoogteverstelling.

Stap 4 – Inbouwen: Wie doet dit?
Ook hier adviseren wij dit via de RECARO dealer te doen. Deze is als geen ander bekend met de technische aspecten die bij
inbouw komen kijken. Zekerheid voor alles!

=

+

RECARO
modular kiT

3
4

Stap 3 – Bestellen: Hoe kom ik aan de RECARO stoel?
Ook dit gebeurt via uw RECARO dealer. Deze controleert samen met u de juiste uitvoering, of het in uw auto past en welke
console u nodig heeft. Hierna bestelt hij deze bij RECARO. Stoel en toebehoren worden door RECARO kant en klaar aangeleverd
bij de dealer.

RECARO stoel

RECARO console (voorbeeld)

ABE/TÜV goedkeur alleen bij een
juiste combinatie stoel/console

Neem na inbouw de tijd om de RECARO stoel eigen te maken. Volg de tips van de RECARO zit instructies
(zie pag. 35). En daarna… wensen wij u veel veilige en comfortabele kilometers!
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Ergonomische comfort stoelen

Overzicht leverings
programma ergonomische stoelen

RECARO Ergomed
E & ES

RECARO Orthopaed

Extreem sportieve stoelen

RECARO Expert
S, M, L

RECARO Specialist
S, M, L

RECARO Style Trendline,
Sportline, Topline

RECARO Sportster CS
& Cross Sportster CS

RECARO Speed
& Cross Speed

RECARO Pole Position (ABE)
& Pole Position Carbon (ABE)

Lendensteun
Zitvlakverlenging

Cross Speed

Verstelbare zijwangen zitkussen

elektrisch

Verstelbare zijwangen rugleuning

elektrisch

Hoogte verstelling

elektrisch

elektrisch
elektrisch
elektrisch

Hoekverstelling

Keuze uit diverse zittingen

Comfort

Comfort

Easy Access

XL versie
Klima pakket (ventilatie en verwarming)

RECARO Ergomed E
RECARO Ergomed ES

Stoelverwarming
Anatomisch ontwerp
Tweezijdige rugontgrendeling
Sportieve zit
Hoofdsteun

instelbaar

instelbaar

instelbaar

instelbaar

instelbaar

geïntegreerd

geïntegreerd

geïntegreerd

Verstelbare rugleuning, elektrisch

Universele zij airbag
Brandvertragende materialen

Zitschaal van glasvezel versterkte kunststof (GRP)
Zitschaal van Carbon-Kevlar® composiet (CFRP)
Composieten

Standaard

optie (tegen meerprijs)

Veiligheid

ABE/TÜV goedgekeurd

Lichtgewicht

Lichtgewicht

Veiligheid

Armsteun
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RELAXED OP WEG
ONTSPANNEN AANKOMEN
HET COMFORT PROGRAMMA

Des te beter u zit, des te meer onspannen uw reis. Op korte en lange afstanden. Ons
programma omvat een breed spectrum aan comfort stoelen - ook de stoel die u het best past.
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GEZOND ZITTEN AF FABRIEK
De stoel voor veelrijders en lange afstanden – de RECARO Ergomed is de klassieker
onder onze comfortstoelen en biedt alle functies en instellingen die nodig zijn om
de rug te ondersteunen bij urenlange ritten. Het model, dat is voorzien van het AGR
label voor een gezonde rug, is leverbaar in de “high-quality” versies “E” en “ES”
met of zonder universele zij airbag. Opties als armsteunen en een klima pakket met
ventilatie en stoelverwarming maken de stoel compleet.

// RECARO Ergomed E & ES
Standaard uitrusting
+ Lendensteun
+ Zitvlakverlenging
+ Elektrische hoogteverstelling
+ Overzichtelijk bedieningspaneel
+ Tweezijdige rugontgrendeling
+ Instelbare hoofdsteun
+ Opbergtas in rugleuning
Opties
(tegen meerprijs)
+ Universele zij airbag (Ergomed E
& ES)
+ RECARO klima pakket
+ Armsteun

RECARO Ergomed E
+ Standaard uitrusting
+ Tweezijdige rugverstelling
+ Hoekverstelling
RECARO Ergomed ES
+ Standaard uitrusting
+ Elektrisch verstelbare zijwangen in rug
en zitting
+ Elektrische hoekverstelling
+ Elektrische rugverstelling
+ RECARO klima pakket

Universele zij airbag

Bedieningspaneel

Bekledingsvarianten voor RECARO Ergomed E & ES

Nardo grijs
Artista grijs

Bekledingsvarianten voor RECARO Ergomed ES met klima pakket

Nardo zwart
Artista zwart

Nardo grijs
Artista grijs

Zwart leder
Artista zwart

Zwart leder
Dinamica zwart

Accessoires

Zwart leder

AGR: Certified and recommended by Association Forum Healthy Back – Better Living and Federal Association of German Back Schools.
More information: AGR e.V., Pf. 103, D - 27443 Selsingen, Phone + 49 4284/92 69 990, www.agr-ev.de

Armsteun, stof of leer

Foto toont opties

Nardo zwart
Artista zwart
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Optimale therapie:
gewoon goed zitten
Zoals de naam al suggereert, is de RECARO Orthopäd ontworpen voor beroeps
chauffeurs wier rug een goede steun nodig heeft. Rugpatiënten zullen de
mogelijkheden zoals elektrische lendensteun, rugleuning en zijwangen zeker
waarderen, evenals de mogelijkheid om de rugleuning middels schuimdelen op te
vullen voor een juiste steun. Niet onbelangrijk zijn de lage zijwangen van de stoel.
Hiermee is een gemakkelijke instap in hoge wagen als SUV’s en bestelwagens
geen probleem.

// RECARO Orthopaed
Standaard uitrusting
+	RECARO klima pakket
(ventilatie en
stoelverwarming)
+	Elektrisch verstelbare rugzijwangen
+ Lendensteun
+ Zitvlakverlenging
+ Overzichtelijk bedieningspaneel
+	Middels schuim individueel instelbare
schouder ondersteuning
+ Elektrisch verstelbare rugleuning
+	Verstelbare hoofdsteun
+ Tweezijdige rugontgrendeling

RECARO klima pakket

Nardo zwart
Artista zwart

Nardo grijs
Artista grijs

Zwart leder
Artista zwart

Zwart leder
Dinamica zwart

Zwart leder

Foto toont opties

Bekledingsvarianten voor de RECARO Orthopaed
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De Expert op het gebied
van mobiliteit
De kracht van flexibiliteit – de modulair gebouwde RECARO Expert serie biedt een
scala aan mogelijkheden. De zitmodules zijn in verschillende varianten – S, M en
L – leverbaar met bijvoorbeeld lange of korte zitting, hoge of lage zijwangen. Een
kleiner persoon past uitstekend in een korte ziiting met vlakke zijwangen (S-versie),
terwijl grote personen juist meer steun vinden in een lange zitting met hoge
zijwangen (L-versie). Met instelbare zijwangen op de rugleuning vindt iedereen
wel een versie van zijn of haar gading.

// RECARO Expert S, M, L
Standaard uitrusting
+ Lendensteun middels schuimdelen
+ Voorgevormde rugzijwangen
+ Verstelbare hoofdsteun
+ Verstelbare zijwangen in de
rugleuning
+ Tweezijdige rugontgrendeling
Opties
(tegen meerprijs)
+ Elektrisch verstelbare rugleuning
+ Armsteun

RECARO Expert S
+ Zitting voor kleine tot middelgrote
posturen: korte zitting met vlakke
zijwangen
RECARO Expert M
+ Easy access: voor een makkelijke
in- en uitstap
+ Zitting voor middelgrote tot grote
posturen: lange zitting met zeer vlakke
zitting
+ Zitvlakverlenging

RECARO Expert S

RECARO Expert L
+ Zitting voor middelgrote tot grote
posturen: lange zitting met hoge
zijwangen
+ Zitvlakverlenging
RECARO Expert M

Nardo zwart
Artista zwart

Nardo grijs
Artista grijs

Zwart kunstleder
Artista zwart

Zwart kunstleder
Dinamica zwart

Zwart kunstleder

Foto toont opties

Bekledingsvarianten voor RECARO Expert S, M, L
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De aanpassings specialist
Eveneens een flexibele stoel – de RECARO Specialist beschikt over dezelfde
zitmodules als de Expert namelijk de S, M en L versie. Een kleiner persoon
past uitstekend in een korte zitting met vlakke zijwangen (S-versie), terwijl
grote personen juist meer steun vinden in een lange zitting met hoge
zijwangen (L-versie). De Specialist is de instapper van het ergonomische
RECARO leveringsprogramma, maar wel een volwaardige! Desgewenst is
de stoel ook leverbaar met een elektrisch verstelbare rugleuning.

// RECARO Specialist S, M, L
Standaard uitrusting
+ Lendensteun middels schuimdelen
+ Voorgevormde rugzijwangen
+ Verstelbare hoofdsteun
+ Tweezijdige rugontgrendeling
Opties
(tegen meerprijs)
+ Elektrisch verstelbare rugleuning
+ Armsteun

RECARO Specialist S
+ Zitting voor kleine tot middelgrote
posturen: korte zitting met vlakke
zijwangen
RECARO Specialist M
+ Easy access: voor een makkelijke
in- en uitstap
+ Zitting voor middelgrote tot grote
posturen: lange zitting met zeer
vlakke zitting
+ Zitvlakverlenging

RECARO Specialist S

RECARO Specialist L
+ Zitting voor middelgrote tot grote
posturen: lange zitting met hoge
zijwangen
+ Zitvlakverlenging
RECARO Specialist L

Nardo zwart
Artista zwart

Nardo grijs
Artista grijs

Zwart kunstleder
Artista zwart

Accessoires

Zwart kunstleder
Dinamica zwart

Zwart kunstleer

Armsteun, stof of
kunstleer

Foto toont opties

Bekledingsvarianten voor RECARO Specialist S, M, L
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De symbiose van comfort en design
Sportief zitten hoeft niet te betekenen dat u comfort moet inleveren – de RECARO
Style is leverbaar in de varianten Trendline, Sportline en Topline. Tevens is de Style in
een XL uitvoering leverbaar voor lange personen. Elke wens is hier uitvoerbaar, of het
nu een goede lendensteun is of een klima pakket. Ook de RECARO Style is voorzien
van het AGR label voor gezond zitten.

// RECARO Style Trendline, Sportline, Topline
Standaard uitrusting
RECARO Style Trendline
+ Instelbare rugzijwangen
+ Zitvlakverlenging
+ Voorgevormde rugleuning stuctuur
+ Verstelbare hoofdsteun
+ Tweezijdige rugontgrendeling
+ Tweezijdig verstelbare rugleuning

RECARO Style Sportline
+ Trendline functies
+ Elektrische lendensteun
+	Gecombineerd elektrische hoek- en
hoogteverstelling
+ Overzichtelijk bedieningspaneel
+	XL: verlengde rug, 60 mm
langer dan RECARO Style
RECARO Style Topline
+ Sportline functies
+	RECARO klima pakket
(ventilatie en stoelverwarming)
+ Elektrische rugverstelling
+	XL: verlengde rug, 60 mm
langer dan RECARO Style

XL versie: 60 mm langer
(RECARO Style Sportline
& Topline)

Bekledingsvarianten voor RECARO Style Trendline & Sportline

Nardo zwart
Artista zwart

Nardo gray
Artista gray

Nardo zwart
Artista zwart

Nardo grijs
Artista grijs

Zwart leder
Dinamica zwart

Zwart leder

RECARO Style Sportline, Style Topline and Style Topline XL:
AGR: Certified and recommended by Association Forum Healthy Back – Better Living and Federal Association of German Back Schools.
More information: AGR e.V., Pf. 103, D - 27443 Selsingen, Phone + 49 4284/92 69 990, www.agr-ev.de

Foto toont opties

Bekledingsvarianten voor RECARO Style Topline
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Voel de dynamiek
Geniet van de reis
Onze sportstoelen

De autostoel speelt een belangrijke rol, zeker als je van sportief rijden houdt. Des te beter de
stoel, des te meer voeling met de wagen, de weg en de omstandigheden. Ons uitgebreide
sportstoelenprogramma biedt dynamiek vanuit stoelen met stevige zijwangen voor verbeterde
zijdelingse steun en een exclusieve look – liefde op het eerste gezicht en vanaf de eerste kilometer.
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De perfecte combinatie
Hoogtepunt uit het RECARO sportstoelen programma – de RECARO Sportster CS – een
compromisloze combinatie van enerzijds een sportstoel en anderzijds een oersterke racekuip.
De lichtgewicht schaal glanst met zijn exclusieve, slanke design en sluit naadloos aan
op de contouren van uw rug. Uw schouders vinden steun, maar ook bescherming in de
voorgevormde schouderpartij. Tevens leverbaar met een universele zij airbag. Meerdere
autofabrikanten gingen u voor door de stoel standaard te plaatsen, zoals de MINI John
Cooper Works, de Ford Focus RS en de BMW performance modellen.

// RECARO Sportster CS & Cross Sportster CS
Standaard uitrusting
+ Sportieve zitprestaties
+ Racekuip look
+ 4-punts gordeldoorvoer
+ Tevens voor gebruik met 3-punts
gordel
+ Rugverstelling
+ Geïntegreerde hoofdsteun
+	Klapbare rugleuning
+ Geïntegreerde zijadapter

RECARO Sportster CS
+ Standaard uitrusting
+ Geprononceerde zitzijwangen
RECARO Cross Sportster CS
+ Standaard uitrusting
+	Easy Access: Voor een makkelijke
in- en uitstap
+	Zitkussen met lage zijwangen

RECARO Cross Sportster CS

Opties
(tegen meerprijs)
+ Universele zij airbag
+	Verwarming met 2 standen

Bekledingsvarianten voor RECARO Sportster CS & Cross Sportster CS

Nardo zwart
Artista zwart

Zwart kunstleder

Zwart kunstleder
Dinamica zwart

Zwart kunstleder
Dinamica zwart

Zwart kunstleder
Dinamica rood

Zwart kunstleder
Dinamica zilver

Zwart leder

Photo shows options

Bekledingsvarianten voor RECARO Sportster CS & Cross Sportster CS met verwarming

International
Design Award
Baden-Württemberg
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PURE DYNAmiek
Hij heeft alles wat een sportstoel moet bieden – onze klassieker onder de
sportstoelen, de RECARO Speed, biedt dynamiek en onvervalst rijplezier
in talrijke varianten. De voetballiefhebber heeft hem allang herkend als ’s
werelds bekendste reservebank stoel.

// RECARO Speed & Cross Speed
Standaard uitrusting
+ Speciaal vormgegeven
schoudersteunen
+	Bijzonder geprononceerde
rugzijwangen
+ Tweezijdige rugverstelling
+ Geïntegreerde hoofdsteun
+ Tweezijdige ontgrendeling rugleuning
+ Gordeldoorvoer voor 4-puntsgordel
+ Ook inzetbaar met gebruik van
3-puntsgordel

RECARO Speed
+ Standaard uitrusting
+	Hoge zitzijwangen
RECARO Cross Speed
+ Standaard uitrusting
+	Easy Access: voor een makkelijke
win- en uitstap
+	Zitkussen voor middelgrote tot grote
personen: lang zitkussen met vlakke
zitting
+ Zitvlakverlenging

RECARO Speed

bekledingsvarianten voor RECARO Speed

Velour zwart
Rode stiknaad

Velour zwart
Zilveren stiknaad

Nardo zwart
Artista zwart

Zwart kunstleder

Zwart kunstleder
Velour zwart

Zwart kunstleder
Dinamica rood

Zwart kunstleder
Dinamica zwart

Saturn
Zwart kunstleder

Zwart kunstleer
Dinamica rood

Zwart kunstleder
Dinamica zwart

Nardo zwart
Artista zwart

Zwart kunstleder
Artista zwart

Zwart kunstleder

Foto toont opties

Bekledingsvarianten voor RECARO Cross Speed
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Professioneel onderweg op
de snelweg
Een volbloed racekuip, maar dan op de openbare weg – zelfs ‘s werelds bekendste
geheim agent vertrouwd zijn lichaam toe aan deze kuip: de RECARO Pole Position
(ABE) is als intermediair tussen de auto en de weg onovertroffen. De stoel heeft een
gegoten kuip uit glasvezel versterkte kunststof (GRP) of uit Carbon-kevlar composiet
(CFRP). Al sinds zijn introductie wordt de stoel geroemd om zijn pasvorm en zitcomfort,
wat hem tot een geliefde stoel maakt in het clubcircuit. Enkele autoproducenten
plaatsen de RECARO Pole Position zelfs af fabriek in hun sportmodel.

// RECARO Pole Position (ABE) & Pole Position Carbon (ABE)
Standaard uitrusting
+ Lendensteunkussen
+ Gordeldoorvoer voor 4-puntsgordel
+ Ook geschikt voor een 3-puntsgordel
+ Geïntegreerde hoofdsteun
+ ABE/TÜV gecertificeerd

RECARO Pole Position (ABE)
+ Standaard uitrusting
+	Zitschaal vervaardigd uit glasvezel
versterkt kunststof(GRP)
+	Weegt ca. 7.0 kg (zonder adapter en
console)

Accessoires
(tegen meerprijs)
+ Aluminium adapter
+ Stalen adapter

RECARO Pole Position Carbon (ABE)
+ Standaard uitrusting
+	Zitschaal vervaardigd uit CarbonKevlar® composiet (CFRP)
+ Weegt slechts ca. 4.5 kg
+	Inclusief adapter en console weegt het
geheel ca. 10kg

RECARO Pole Position Carbon (ABE)

Bekledingsvaranten voor RECARO Pole Position (ABE)

Nardo zwart
Artista zwart

Zwart kunstleder
Dinamica rood

Zwart kunstleder
Dinamica zwart

Zwart kunstleder
Dinamica zilver

Zwart Porsche leder

Bekledingsvarianten voor RECARO Pole Position Carbon (ABE)

Accessoires

Velour zwart

Stalen zij adapter

Zwart Porsche leder

Aluminium zij
adapter

Foto toont opties

Velour zwart
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RECARO bekledingsmaterialen
Nardo:
In combinatie met een Artista
middenbaan, zorgt het extreem
belastbare materiaal voor een
slijtvast combinatie, in het
bijzonder de zijwangen

RECARO zitinstructies
Artista:
Een tijdloze, elegante stof voor een
verfijnd uiterlijk van het interieur.
Garandeert een lange levensduur.
Artista grijs
Artista zwart

Nardo grijs
Nardo zwart

Velours:
Een robuuste, makkelijk te
onderhouden stof, die ook wordt
gebruikt voor de racekuipen.

Dinamica :
Deze exclusieve stof, met het
uiterlijk van alcantara, is makkelijk
te reinigen en slijtvast. Geeft het
interieur een sportief uiterlijk

Velour zwart
Dinamica rood
Dinamica zilver
Dinamica zwart

Saturn:
Bekleding met een 3-D effect. De
rubber noppen geven een sportief
uiterlijk en bieden extra grip in de
stoel.

Kunstleder:
Het RECARO kunstleder is een
hoogwaardig alternatief voor echt
leder. Zeer slijtvast en makkelijk te
reinigen.

Saturn

Zwart kunstleder

Leder:
RECARO leder is van hoge
kwaliteit voor de veeleisende klant
en past in ieder interieur
Zwart leder

1
Druk uw lichaam goed naar achter,
zodat u goed tegen de leuning
zit. Schuif de stoel in een positie
waarbij de hoek tussen onder- en
bovenbeen licht gebogen is bij een
ingedrukt pedaal.

3
Stel de zithoogte zodanig in dat u
zo hoog mogelijk zit. Zorg voor een
vrij zicht rondom en een goed zicht
op uw instrumentenpaneel

5
Schuif de zitvlakverlenging
naar een dusdanige positie
dat er nog 2 à 3 vingers
passen uw knieholte en de
stoel.

7
Stel de zijwangverstelling
zodanig in dat deze aansluit
op het lichaam zonder dat
deze druk uitoefent. In de
bochten zult u een aangename
ondersteuning ondervinden.

2
Druk uw schouders goed tegen
de rugleuning. Stel de hoek van
uw rugleuning zodanig in dat uw
armen een lichte hoek vormen bij
het vasthouden van het stuurwiel.
Het contact met de rugleuning
moet ook bij het draaien aan het
stuur in stand blijven.

4
Stel de hoek van de stoel zodanig
in dat u de pedalen makkelijk in
kunt drukken. De bovenbenen
dienen dan over de volle lengte
licht ondersteund te worden
zonder dat u tegendruk ondervind
van de stoel. Pas de hoek van uw
rugleuning nogmaals aan.

6
Breng de lendenwervelpomp op
een dusdanige druk dat deze past
bij uw lichaamsvorm. Zorg voor
een naar voren gekanteld bekken,
zodat uw tussenschijven niet worden
afgeklemd.

8
Stel de hoofdsteun zo in dat het
hoogste punt gelijk ligt met uw kruin.
Kantel daarna de hoofdsteun, zodat
de hoofdsteun, zodat de afstand
tussen uw hoofd en de hoofdsteun
ca. 2 cm bedraagt.
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RECARO SymboLen
PERSOONLIJK COMFORT

Anatomisch stoelontwerp

Lendensteun

Stoelverwarming als optie
(RECARO klima pakket)

Stoelventilatie als optie
(RECARO klima pakket)

Makkelijke in- en uitstap door
een lage zijwang

XL versie – ideaal voor grote
mensen met lange rug

Stoel met Duitse ABE
(Allgemeine Betriebs
Erlaubnis) en TÜV certificaat.

Met universele airbag
als optie

Bekledingsmateriaal is getest
op brandvertraging volgens de
FMVSS 302 regels.

VEILIGHEID

LICHTGEWICHT CONSTRUCTIE

Geproduceerd met
lichtgewicht, milieuvriendelijk
composiet materiaal

Zitschaal gemaakt van
Carbon-Kevlar® composiet
(CFRP) / carbon fibre

Opmerking:
Zelf aangeleverd materiaal kan, maar dient goedgekeurd te zijn voor gebruik
in de auto.
De werking van het klima pakket kan door het aangeleverd materiaal beperkt
worden. Stoelen met zij airbag dienen door specialisten te worden bekleed.

Veilig zitten
Veilig winnen
RECARO Motorsport

Op het circuit, in een rally auto of endurance races: winnaars vertrouwen op
RECARO. Maak kennis met ons race kuipen programma voor alle race klassen,
semi professioneel en full profs

Tlf:
Fax:

+31 226 745 010
+31 226 745 015

E-mail:
Internet:

info@bcs-europe.nl
www.bcs-europe.nl
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