Stuurstoelen

Ergonomisch verantwoord, comfortabel en fraai vormgegeven – een nieuwe dimensie in zitcomfort
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RECARO Caribbean

RECARO Arctic

Verstelbare hellingshoek van de
rugleuning (Electrisch)

Hoofdsteun, in hoogte en
voorwaartse hoek verstelbaar

Verstelbare hellingshoek van de
rugleuning (Electrisch)

Hoofdsteun, in hoogte en
voorwaartse hoek verstelbaar

Verstelbare zijondersteuning in de
rugleuning (Electrisch)

Verstelbare zijonderondersteuning in de rugleuning
(Electrisch)

Verwarming

Ventilatie
Opklapbare armsteunen

Steun van de onderrug door
middel van het RECARO
Airmatic systeem

Opklapbare armsteunen
Steun van de onderrug
door middel van het RECARO
Airmatic systeem

Tilt verstelling (Electrisch)
Aangepast zitkussen met extra,
individueel verstelbare dijbeenondersteuning

Verstelbare hoogte (Electrisch)

Foto toont product met opties

Hydromar HD zuil op Multi-Rail
(als accessoire leverbaar)

Opties
(tegen meerprijs):
Lederen bekleding,
door klant aangeleverde bekleding,
RECARO slede onder de stoel,
verwarming en ventilatie.

Aangepast zitkussen met extra,
individueel verstelbare dijbeenondersteuning

Foto toont product met opties

Breed en zeer vlak zitkussen

Electrische zuil (als accessoire leverbaar)

Opties
(tegen meerprijs):
Lederen bekleding,
door klant aangeleverde bekleding,
RECARO slede onder de stoel.

Comfort en ergonomie – van de allerhoogste klasse.

Compleet microklimaat-pakket ter bescherming van uw gezondheid.

Geen enkele andere stoel biedt u meer comfort: de RECARO Caribbean is het topmodel van de

Voorbeeldig voor wat betreft ergonomie en zitklimaat. Buitengewoon lage zijsteunen en een vlak

RECARO lijn. Voor mensen die fris en uitgerust op hun bestemming moeten arriveren – ongeacht

zitkussen zodat gaan zitten of opstaan nooit moeite kost. De RECARO Arctic – een uniek pakket.

de duur van de overtocht; of eenvoudigweg voor een ieder die alleen met het beste genoegen
neemt!
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RECARO Caspian, Caspian de Luxe

RECARO Pacific

Hoofdsteun, in hoogte en
voorwaartse hoek verstelbaar

Hoofdsteun, in hoogte en
voorwaartse hoek verstelbaar
Electrisch verstelbare hoek van de rugleuning
(Optie, Caspian de Luxe)

Verstelbare hellingshoek van de
rugleuning (met de hand bediend)

Verstelbare zijonderondersteuning
in de rugleuning
Steun van de onderrug door
middel van het RECARO
Airmatic systeem

Opklapbare armsteunen

Steun van de onderrug
door middel van het
RECARO Airmatic systeem
(Handmatig)

Opklapbare armsteunen

Verstelbare hoogte (Electrisch)

Verstelbare voorwaartse hoek
(Electrisch)

Verstelbare voorwaartse hoek
(Handmatig)

HD RVS zuil (als accessoire leverbaar)

Foto toont product met opties

Hydromar HD zuil op Multi-Rail
(als accessoire leverbaar)

Foto toont product met opties

Opties
(tegen meerprijs):
Lederen bekleding,
door klant aangeleverde bekleding,
RECARO slede onder de stoel,
verwarming en ventilatie.

De klassieker onder de RECARO stoelen: voor hen die hoge eisen stellen aan ergonomisch verant-

Vormgeving moet tevens functioneel zijn –
comfort en vormgeving in perfecte harmonie.

woord en toch comfortabel zitten. Met zijn talloze standaard aangebrachte voorzieningen en talrijke

De RECARO Caspian zal veeleisende individualisten aanspreken, voor wie lifestyle niet alleen zicht-

extra leverbare opties biedt de RECARO Pacific alles wat u zich maar voor een comfortabele vaart

baar is bij het besturen van een vaartuig. Revolutionaire technologie, die maximum comfort en opti-

kunt wensen.

male veiligheid biedt – verpakt in een aantrekkelijke, sportieve vormgeving.

Topklasse ergonomie – topklasse comfort.
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Opties
(tegen meerprijs):
Lederen bekleding,
door klant aangeleverde bekleding,
RECARO slede onder de stoel,
verwarming en ventilatie,
Caspian de Luxe.
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RECARO Atlantic X

RECARO Atlantic LT

Hoofdsteun, in hoogte en
voorwaartse hoek verstelbaar

Hoofdsteun, in hoogte en
voorwaartse hoek verstelbaar
Speciaal vormgegeven rugleuning
voor een ergonomisch juiste ondersteuning

Speciaal vormgegeven rugleuning
voor een ergonomisch juiste ondersteuning

Speciaal vormgegeven
zijsteunen voor een
uitstekende ondersteuning

Opklapbare armsteunen

Verstelbare hellingshoek van de
rugleuning (met de hand bediend)

Aangepast zitkussen met extra
dijbeenondersteuning

Opklapbare armsteunen

Verstelbare zijonderondersteuning in de rugleuning

Aangepast zitkussen met
dijbeenondersteuning

Verstelbare hellingshoek
van de rugleuning
(met de hand bediend)

Breed zitkussen met
hoge zijsteunen

Hydromar HD zuil op Multi-Rail
(als accessoire leverbaar)
LD voet (als accessoire leverbaar)

Foto toont product met opties

Foto toont product met opties

Opties
(tegen meerprijs):
Lederen bekleding,
door klant aangeleverde bekleding,
RECARO slede onder de stoel.

Opties
(tegen meerprijs):
Lederen bekleding,
door klant aangeleverde bekleding,
RECARO slede onder de stoel.

Ergonomisch zitten – model “X“.

Het ultieme in zitten onderweg – model “LT”.

Dankzij zijn comfortabele en steun gevende rugleuning en diep zitkussen met hoge zijsteunen

Dankzij de individueel verstelbare zijstukken van de rugleuning (waardoor de rugleuning perfect

zorgt de RECARO Atlantic X voor een ergonomisch verantwoorde zit en uitstekende steun naar

kan worden aangepast aan de bestuurder) en diep zitkussen met hoge zijsteunen is de RECARO

opzij. De stoel is sportiever vormgegeven dan de andere modellen.

Atlantic LT ideaal voor hen die gesteld zijn op duidelijk voelbare steun naar opzij tijdens het varen.
De stoel is sportief vormgegeven.
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RECARO North Sea

RECARO Offshore

Geïntegreerde hoofdsteun

Geïntegreerde hoofdsteun

Steun van de schouderpartij met sterk
geprononceerde contouren
Gordelgeleider voor een
4-puntsgordel

Geprononceerde zijsteunen
voor zijdelinge steun

Opklapbare armsteunen

Steun van de onderrug door
middel van het RECARO
Airmatic systeem

Aangepast zitkussen met extra,
individueel verstelbare dijbeenondersteuning

Verstelbare hellingshoek
van de rugleuning

In combinatie met onze luchtvering,
is deze stuurstoel één van de
beste oplossingen voor wie comfortabel wil zitten op een snelle boot
(als accessoire leverbaar)

Foto toont product met opties

Steun van de schouderpartij met
sterk geprononceerde contouren

Gordelgeleider voor een 4-puntsgordel

Geprononceerd uitgevoerde
zijsteunen voor een positieve zit,
die nog voldoende steun blijft
geven ook als het schip stampt

Verstelbare zitschaal vervaardigd van een combinatie
van staal en kunststof

Opklapbare armsteunen
Aan beide zijden onafhankelijk
te verstellen rugleuning met
een eenvoudige, gemakkelijke
bediening

Een stevije polstering zorgt
ervoor dat de kapitein een perfect gevoel behoudt voor het
gedrag van de golven

In combinatie met onze luchtvering,
is deze stuurstoel één van de beste
oplossingen voor wie comfortabel
wil zitten op een snelle boot
(als accessoire leverbaar)
Foto toont product met opties

Opties
(tegen meerprijs):
Lederen bekleding,
bekleding door klant te verzorgen,
4-puntsgordel met montagesteun,
RECARO slede onder de stoel.
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Opties
(tegen meerprijs):
Lederen bekleding,
bekleding door klant te verzorgen,
4-puntsgordel met montagesteun.

Een stuurstoel “par excellence”.

Geen compromissen!

Voor kapiteins die het uiterste vergen van zichzelf, en dus van hun stuurstoel.

De ultieme RECARO stuurstoel – Hybride constructie – ontwikkeld voor hen die geen compromissen

RECARO North Sea – de stuurstoel die de elementen van sportiviteit, comfort en ergonomie in zich

dulden qua functionaliteit en comfort, of die op zoek zijn naar de modernste technologie verpakt in een

verenigt zoals geen andere stuurstoel dat kan.

slank en sportief vormgegeven stuurstoel.
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RECARO Toebehoren

RECARO Toebehoren

RECARO Onderstellen

RECARO Voetensteunen

Stoelzuil

Voetsteunen

Electrische zuil
• De electrische zuil werkt op 24 Volt
en is 150 mm uitschuifbaar
• Door de zuil is de mogelijkheid van
kabel doorvoer
• Let op! Zuil is niet draaibaar
• Draaiplateau als optie

RVS Vaste Stoelzuil
• De vaste stoelzuil is niet in hoogte
verstelbaar
• Deze vaste stoelzuil is vervaardigd
van RVS en wordt geleverd op
1.000 mm lengte. Deze is zelf in te
korten naar wens
• Het plateau is 360* draaibaar met
vergrendeling in elke positie
• In het midden van de zuil is de
mogelijkheid van kabeldoorvoer
zodat bij plaatsing van een stoel
met electrische bedieningen de
kabel uit het zicht weggewerkt is

Hydromar HD Cilinder:
• De Hydromar HD Cilinder is een
hydraulische cilinder in robuuste
uitvoe ring. De cilinder heeft een
slag van 200 mm. De minimale
hoogte van de cilinder bedraagt
365 mm
• Als basis zijn onderflenzen van
RVS lever baar in de hoogtes 50,
100, 150, 200, 250, 300 mm
• Het voetpedaal wordt gebruikt voor
het omhoog pompen, het laten
zakken als mede het blokkeren
van het draaien van de stoel
• De onderflenzen zijn zo vervaardigd dat deze gemakkelijk op een
Multi-Rail geplaatst kunnen worden

Hydromar HD Stoelzuil RVS
• Deze stoelzuil is een hydraulische
zuil geheel vervaardigd uit RVS 316
• De minimum hoogte bedraagt 395
mm
• De hoogte verstelling is 200 mm
• Het voetpedaal wordt gebruikt voor
het omhoog pompen, het laten zakken alsmede het blokkeren van het
draaien van de stoel

Hydromar LD Cilinder
• De Hydromar LD Cilinder wordt in
combinatie met een aluminium tussenstuk en een vijfvoet gebruikt als
verplaatsbare stoelzuil
• De hydraulische cilinder heeft een
slag van 150 mm. Het voetpedaal
wordt gebruikt om de cilinder omhoog te pompen, te laten zakken
en als blokkering voor het draaien
• De cilinder heeft een hoogte van
270 mm in laagste stand
• De hoogte van het aluminium tussenstuk bepaalt de uiteindelijk
zithoogte. Deze stukken zijn verkrijgbaar in de maten 50, 100, 150,
200, 250 mm
• Door het gebruik van de optionele
wielen is de stuurstoel zeer mobiel

Voetsteunen

Voetsteunen SS

Voetsteunen Teak

• De opklapbare voetensteunen zijn onder iedere RECARO stoel te monteren.
• De voetensteunen zijn op twee manieren te monteren waardoor de hoek van
de voetplaat veranderd, zodat deze naar keuze kan worden bepaald.
• Verder is de hoek van de voetplaat instelbaar d.m.v. twee stelbouten.
• De voetensteunen zijn te leveren zonder voetplaat of met duropal voetplaat,
RVS voetplaat of teakhouten voetplaat.

RECARO Multi-Rail
Multi-Rail Systeem
Multi-Rail Systeem
Het Multi-Rail systeem is te gebruiken in elk type stuurhuis en is eventueel
geheel aan uw wens aan te passen. Standaard is de Multi-Rail te leveren in lengtes van 1.000, 1.200, 1.500 en 2.000 mm. De maximale lengte bedraagt 6.000
mm. De Multi-Rail is geschikt voor inbouw in de vloer, maar met behulp van de
opbouwrand alsmede de verschillende middenplaten kan de Multi-Rail ook als
opbouw rail gebruikt worden. Standaard is de Multi-Rail manueel bedienbaar en
door middel van een rem in iedere gewenste stand te blokkeren. De Multi-Rail is
ook leverbaar in een elektrische uitvoering voor 24 Volt. Meerdere wagentjes per
Rail is mogelijk, zodat meerdere stoelen gebruik kunnen maken van dezelfde
Multi-Rail.

Geveerd onderstel
• Dit luchtgeveerd onderstel is door
middel van de ingebouwde com
pressor op gewicht en starheid in
te stellen
• De compressor werkt op 24 Volt DC
• Dit onderstel is geschikt voor mon
tage onder iedere RECARO Maritime
stuurstoels
• Dit geveerde onderstel is in combinatie met de RECARO Northsea met
4-puntsgordel Bureau Veritas goedgekeurd
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Leadplant:
RECARO GmbH & Co. KG
Stuttgarter Straße 73, D-73230 Kirchheim/Teck
Telefon: +49 (0) 70 21/93-52 08, Telefax: +49 (0) 70 21/93-53 39
Internet: www.recaro.com, E-Mail: info@recaro.com
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RECARO ® is een geregistreerd handelsmerk van RECARO GmbH & Co. KG.
Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen door te voeren in technologie, kleur,
vormgeving en ontwerp. In geval van drukfouten houden wij ons niet aansprakelijk.

BCS Recaro
Kathodeweg 5, 1627 LK Hoorn
Phone: +31 (0) 229-285025, Fax: +31 (0) 229-285026
Internet: www.bcsrecaro.nl, E-mail: info@bcsrecaro.nl

