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KRIJG 10% 
VERJAARDAGSKORTING!

Feest! Want Lapperre bestaat dit jaar 75 jaar. Da’s 75 jaar ervaring, 75 jaar expertise,  
75 jaar topservice, 75 jaar innovatie en … 75 jaar blije oren! En jou maken we ook blij want we hebben  
een feestelijke verjaardagskorting van 10%* voor je klaarliggen.

Jij deelt in de feestvreugde
Onze verjaardag is hét uitgelezen moment om een eerste stap te zetten, mocht je twijfelen aan je gehoor. 

Doe een 
gratis 

hoortest

Maak voor 31 mei 
een afspraak

Test één 
maand 

vrijblijvend

De meest innovatieve 
hoortoestellen**

Krijg
10% 

korting

Indien je tot 
aankoop overgaat

Maak je afspraak vóór 31 mei
Bel ons op het gratis nummer 0800 177 66 of registreer je via 
www.lapperre.be/verjaardag. Met 240 Lapperre-hoorcentra 
in België is er altijd wel eentje bij jou in de buurt.

Krijg nu

10%
korting

Lapperre staat steeds voor je klaar met persoonlijk advies
0800 10 888 • info@lapperre.be • www.lapperre.be 

V.U.: Sonova Retail Belgium, Stationsstraat 22, 1702 Groot-Bijgaarden, België

* Deze korting is geldig op de Lapperre-hoortoestellen uit de categorieën World en World+ en indien de afspraak gemaakt wordt 
tussen 17 april 2023 en 31 mei 2023. Niet cumuleerbaar met andere acties of promoties van Lapperre.

** Voor een testperiode met hoortoestellen is een voorschrift van een NKO-arts nodig. Wij vertellen je er alles over tijdens onze afspraak.
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*voorwaarden in de winkel

LAPPERRE HOORCENTRUM IZEGEM BIJ OPTIEK EXCLUSIEF
Korenmarkt 14 - Izegem - 051 30 19 86 - izegem@lapperre.be
Open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18.30 uur
op zaterdag van 9 tot 12 uur  - steeds op afspraak

*
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Een magazine vol voordelen en verrassingen

Groene vingers
Alhoewel het niet bepaald te zien is op de weerkaarten, zitten we volop in de lente. Het is weliswaar 
een lente op z’n Belgisch – lees: koud en regenachtig – maar voor mensen met groene vingers is dit het 
seizoen waarin ze hun tuin in orde maken om binnen enkele maanden te floreren. Snoeien, zaaien en 
bemesten; na een lange winter is het tijd om de moes- en/of plantentuin nieuw leven in te blazen. Het 
moet fantastisch zijn om groene vingers te hebben, bedenk ik, als ik mijn eigen vader aan het werk zie. 
Het enthousiasme waarmee hij de groenten in z’n serre verzorgt en bij enkele maanden ook zal oogsten, 
daar wordt een mens gelukkig van. Er wordt wel eens gezegd dat tuinieren de perfecte therapie is om je 
hoofd leeg te maken na een stressvolle werkdag en dat kan ik me best inbeelden. Alleen ben ik – om het 
eufemistisch uit te drukken - niet echt gezegend met groene vingers. 

Aan mijn opvoeding zal het alvast niet liggen, want mijn vader is een tuinier in hart en nieren en als kind 
van de jaren negentig heb ik talloze afleveringen van het heerlijk nostalgische VTM-programma ‘Groene 
Vingers’ bekeken, eerst met Mark Demesmaeker en later met Gerty Christoffels. Groene Vingers, een 
tv-programma dat men overigens tot cultureel erfgoed moet uitroepen, want net zoals Jeroen Meus zijn 
volk leerde koken of Ben Crabbé de Vlaming Tetris leerde spelen, zo leerden Mark en Gerty ons tuinieren. 

De woorden ‘groene vingers’ zijn voor mij echter niet meer dan een nostalgische tv-herinnering. Ik ben 
een tv-tuinier gebleven. Zo iemand die een ander graag ziet wroeten in de aarde en die geniet van een 
kleurrijke, van leven gonzende tuin, zonder zelf de behoefte te voelen erin te werken. Misschien komt het 
nog en krijg ik op een goede dag de liefde voor tuinieren te pakken. Misschien heb ik het nog niet genoeg 
geprobeerd. Moet ik het een kans geven en beginnen bij de basis. Want alhoewel aan mij geen Wim Ly-
baert of Bartel Van Riet verloren is gegaan, lijkt het me wel leuk om iets te doen in de tuin, naast het gras 
afrijden en het onkruid wieden. Het lijkt me alleszins een interessante uitdaging. 

Tuinieren voor dummies, dus. En daarvoor, beste lezers, kan ik jullie hulp gebruiken. Omdat jullie onge-
twijfeld betere tuiniers zijn dan ik, ben ik erg benieuwd naar jullie tips en tricks. Slagen we er samen in 
om me te laten bijten door de tuinmicrobe en mijn vingers een beetje groener te maken? Jullie zijn aan 
zet. Wordt ongetwijfeld vervolgd …

Jochen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe-
stand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de uitgever.
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Het zal je ongetwijfeld niet zijn ontgaan – of je moet de voorbije 

maanden op Mars hebben geleefd – maar nog enkele nachtjes slapen 

en Koning Charles III zal worden gekroond. Voor de meesten onder 

ons zal het de allereerste keer zijn dat we de kroning van een Britse 

vorst meemaken, want de vorige keer dat zoiets gebeurde, is precies 

zeventig jaar geleden. En nu hebben we in eigen land wel al een paar 

k(r)oningen gekend, maar hun officiële aanstelling verdwijnt in het 

niets bij de pracht en praal waarmee zo’n ceremonie over het Kanaal 

gepaard gaat. Zelf kijk ik het meest uit naar de entree van het kruim 

van de vorstenhuizen, meer bepaald naar wat de dames met blauw 

bloed aan zullen hebben. Want koninginnen en prinsessen, die staan 

voor mij vooral gelijk aan mooie kleren, schoenen en hoeden. 

Natuurlijk draait het om veel meer dan dat en is het leven van een 

royal niet zo rooskleurig als de tekenfilms van ‘gouwe ouwe’ Walt 

Disney ons doen geloven. Zelf zou ik mijn leven in geen miljoen jaar 

willen ruilen met dat van een monarch, ook niet als ik er een enorm 

kasteel met koninklijke tuinen en een kleerkast vol designeritems bij 

zou krijgen. Want het leven van iemand met koninklijk bloed lijkt me 

eentje waarbij je wordt geleefd. Waarbij elke dag weer wordt gezegd 

wat je vooral niet mag doen. Een bestaan waarbij elke spreekwoor-

delijke scheet die je laat onder de loep wordt genomen. Soms lijkt de 

vergelijking met een gouden kooi niet eens zo veraf. 

Gelukkig is de huidige generatie royals bezig aan een kentering. Dan 

denk ik aan de manier waarop ons eigenste vorstenpaar hun kinde-

ren met beide voetjes op de grond opvoedt. Of aan de foto’s waarbij 

de Britse prinses Kate haar kinderen liefkozend over de bol aait en 

waarop de kleine prinsjes en prinsesjes gekke bekken trekken. Bij 

onze Nederlandse buren werd de kroonprinses zelfs al een paar keer 

‘betrapt’ terwijl ze aan het feesten was. 

En toch … Toch lijkt die koninklijke stempel op hun voorhoofd me eer-

der een vloek dan een zegen. Want hoezeer Filip en Mathilde, William 

en Kate of Willem-Alexander en Maxima hun best doen, echt normaal 

zul je hun leven nooit kunnen noemen. Geef mij dan maar een leven 

zonder blauw bloed. Waarin ik kan gaan en staan waar ik wil. En 

ik de weelderig uitgedoste vorstenparade op de kroning van Koning 

Charles gewoon vanuit m’n luie zetel kan volgen. In joggingbroek …

Blauw bloed 

Column 
door onze  
redactrice Elodie



G  A  S  T  H  O  F
PALACE

Enclus du Haut 41
7750 Mont de l’Enclus (Kluisberg)

T 069 45 45 85 | info@gasthofpalace.be 
www.gasthofpalace.be

Dinsdag en woensdag gesloten
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   Bekijk de menu’s op onze site   Scan    me

Vaderdag
Zondag 11 juni om 12.30u

 
Cava

Gevulde aardappel  
noordzeegarnalen en polderkaas

***
Mooie meid

poivrade van artisjok 
Picanha (lekker stukje rundsvlees) 

chimichurrisaus
geroosterde bloemkool

ovengebakken aardappelen
***

Bavarois van witte chocolade
frambozen

Moederdag 
Zondag 14 mei om 12.30u    € 57

Ossobuco 
Donderdag 18 mei om 12.30u      €29  

Aspergemenu
Zondag 21 mei om 12.30u    €50 

Côte à l’os
Pinkstermaandag 29 mei  om 12.30u €29  

Bouillabaisse de Marseille  
Zondag 4 juni  om 12u30 € 30

€57€57

de beste plek ter wereld

Welkom op jouw beste plek ter wereld

beka.be
Ken je dat gevoel dat je ervaart als je je mag neervlijen in pure luxe en deugddoend comfort? 
Dat je weer helemaal jezelf wordt? Dat de dag van je afglijdt en plaatsmaakt voor totale 
ontspanning? Dat gevoel wil Beka® je schenken. Dankzij onze complete en comfortabele 
bedoplossingen – van boxsprings tot matrassen tot hoofdborden – ontwaak je vol energie, 
elke dag opnieuw. Zo wordt jouw Beka® bed ... de beste plek ter wereld.

Omdat jouw slaap belangrijk is 

Lucie is ambassadrice van LEGO Friends
“Lucie opvoeden net zoals ieder ander kind”

LEGO Friends heeft na tien jaar beslist om 
het hele universum opnieuw vorm te geven. 
Er werden acht nieuwe personages voorge-
steld die er dat tikkeltje anders uitzien, maar 
tegelijkertijd heel normaal zijn. Zo zien we 
bijvoorbeeld personages met vitiligo of een 
geamputeerde arm. Deze nieuwe sets zijn 
een stap in de goede richting om kinderen 
van jongs af aan met verschillen kennis te la-
ten maken en ervoor te zorgen dat ze die als 
normaal beschouwen.

Om het verhaal menselijker te maken, zocht 
LEGO enkele ambassadeurs. Een van hen is 
Lucie, een driejarig meisje uit Oudenaarde. 
Lucie heeft een aangeboren orthopedische 
afwijking aan haar bovenbeen en heup waar-
door ze een prothese draagt. Dankzij Lucie, 
die nu ambassadrice is voor LEGO Friends, 
kon de juf het onderwerp bespreekbaar ma-
ken in de klas.  
“Lucie heeft een aangeboren, orthopedi-
sche afwijking aan haar bovenbeen en heup, 
waardoor ze een beenlengte van vijftien 
centimeter verschil heeft en een prothese 
draagt”, legt haar mama uit. “Ze kreeg haar 

eerste prothese toen ze elf maanden oud was. 
Ze kon toen enkel kruipen, maar de artsen 
wilden haar eraan laten wennen en ermee 
leren bewegen. Het wennen ging al bij al heel 
vlot. Na ongeveer een week was Lucie het al 
gewoon dat de prothese aanging voor een 
aantal uurtjes per dag. Toen ze twintig maan-
den was, kon ze stappen met de prothese.”
Lucie is een kleuter zoals er zoveel zijn. Ze 
houdt van tekenen, puzzelen en boekjes be-
kijken. Ze zit in de eerste kleuterklas en pro-
beert met zoveel mogelijk activiteiten mee te 
doen. “Niet alles gaat even vlot, zoals de turn-
lessen, maar de school houdt er enorm veel 
rekening mee. Ze gaan er ook heel normaal 
mee om”, vertelt Lucies mama. “Voor ons is 
het belangrijk om Lucie op te voeden net zo-
als ieder ander kind. In het begin deden er 
op school verhalen de ronde over Lucie. Haar 
klasgenootjes gingen aan hun ouders dingen 
vertellen zoals: “Lucie heeft geen been”. Dat 
was niet fijn. Vervolgens hebben we aan de 
juf gevraagd om er in de klas over te praten 
en om het eens te tonen. Leerkrachten heb-
ben immers een belangrijke rol in het norma-
liseren van deze verschillen.” 

“Nu Lucie ambassadrice is voor LEGO Friends 
kon de juf aan de hand van een set het on-
derwerp opnieuw bespreekbaar maken. Er is 
namelijk ook een nieuw personage met een 
geamputeerde arm. Ze babbelden in de klas 
over de verschillen en waarom het belangrijk 
is dat kindjes zich in het speelgoed kunnen 
herkennen. Wij willen Lucies prothese niet 
verstoppen, in de zomer draagt ze ook rok-
jes en jurkjes. Mensen kijken soms raar, maar 
hoe meer je het toont, hoe normaler het voor 
iedereen wordt.”

Lucies mama is dan ook erg blij met de nieu-
we LEGO Friends reeks. “Er zijn twee redenen 
waarom ik dit ontzettend belangrijk vind. De 
eerste reden is voor onze dochter zelf. Dankzij 
zo’n speelgoed kan ze zichzelf herkennen en 
draagt het bij aan de ontwikkeling van haar 
zelfbeeld. De tweede reden is dat het ook 
voor anderen normaal wordt. Ze zien dat niet 
iedereen hetzelfde is en dat elk kind uniek 
is. Dat is belangrijk voor een representatief 
beeld van de maatschappij.”



GRATIS
INOX ROOSTER
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

(tegen vogelnesten)

geldig tot augustus 2021

Enkel geldig bij plaatsing van een kap. 
Niet cumuleerbaar met andere acties.

""

REGEN OF VOGELS IN DE SCHOUW ?
SCHOUWKAPPEN  INOX OF KOPER

0476/41.17.27
www.bennyverheecke.be

Oost- en West-Vlaanderen > 7 op 7 bereikbaar

GEEN TRANSPORTKOSTEN !

GRATIS
INOX ROOSTER
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

(tegen vogelnesten)

geldig tot augustus 2021

Enkel geldig bij plaatsing van een kap. 
Niet cumuleerbaar met andere acties.

""

REGEN OF VOGELS IN DE SCHOUW ?
SCHOUWKAPPEN  INOX OF KOPER

0476/41.17.27
www.bennyverheecke.be

Oost- en West-Vlaanderen > 7 op 7 bereikbaar

GEEN TRANSPORTKOSTEN !

BVBA VERHEECKE FREDDY & BENNY
Plaatsing

door 
zaakvoerder

GRATIS INOX ROOSTER
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

(tegen vogelnesten)

geldig tot 31 mei 2023
Enkel geldig bij plaatsing van een kap. 
Niet cumuleerbaar met andere acties.
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Kalender
ETIKHOVE – 6 MEI

CHARRETTEN EN TROTTINETTEN
Een step-, loopfiets- en buggyproofwande-
ling voor gezinnen met jonge kinderen. Na 
de wandeling, mét zoektocht, kun je nog 
blijven plakken met een hapje en drankje 
terwijl de kinderen zich uitleven! Afspraak 
tussen 14 en 17 uur aan de parochiezaal (Ne-
derholbeekstraat 28). Meer info via ann.die-
ryckx@telenet.be. 

BEERLEGEM – 7 MEI
DAUWWANDELING
Wandeling van zo’n 8 km. Vrij starten tussen 
6.30 en 8 uur aan zaal De Beekmeers (Ga-
verstraat). Nadien kun je er ontbijten. Deel-
name kost 15 euro voor leden van Landelijke 
Gilde Beerlegem en 18 euro voor niet-leden. 
Kinderen jonger dan 12 betalen 7 euro. Voor-
af inschrijven is verplicht en kan via johan@
brain-schepens.be of 0478 22 36 58. Meer 
info via beerlegem.landelijkegilden.be.

NEDERENAME – 11 MEI
VEILIG ONLINE: CYBERPESTEN
Dankzij deze gratis sessie die werd georga-
niseerd door Gezinsbond Nederenamevol-
kegem kun je ten strijde trekken tegen de 
cyberpestplaag. Kom om 20 uur naar KBO 
Nederename (Pelikaanstraat 2). Meer info 
via oc.kbo.nederename@gmail.com of 0479 
56 74 99.

KRUISHOUTEM – 12 MEI

MUZIEKQUIZ ROCK MONSIEUR V2.0
Een aangename quiz met pop- en rockmu-
ziek uit de hitparade vanaf de jaren ’60. 
Schrijf je in door een mailtje te sturen naar 
rockmonsieur@telenet.be. Deelnemen kost 
20 euro per ploeg, max. 4 deelnemers per 
ploeg. Alle deelnemers vallen in de prijzen. 
Afspraak om 20 uur in CC De Mastbloem 
(Waregemsesteenweg 22. Meer info via 
www.rockmonsieur.be.

KRUISEM – 13 MEI
LOZER CULTUREEL PRESENTEERT  
ZEMLINSKY QUARTET
František Souček en Petr Střížek op viool, Petr 
Holman op altviool en Vladimír Fortin op cello 
zijn muzikale ambassadeurs uit Praag. Ze do-
ceren aan het Conservatorium van Praag en 
beheersen een programma van meer dan 250 
muziekstukken. Nu houden ze halt in de O.L.V.-
van Bijstandkerk in Lozer (20 uur). Tickets kosten 
25 euro in VVK en 30 euro ADD. Wie jonger is dan 
23 betaalt 10 euro in VVK en 15 euro ADD. Re-
serveer je plek via lozercultureel@hotmail.com 
of 0470 08 21 30. Achteraf is er nog een receptie 
met hapje in het parochiaal centrum. 

RONSE – 15 MEI
MANTELZORGBIJEENKOMST: POSITIE-
VE GEZONDHEID EN VEERKRACHT
We bespreken enkele strategieën om stress 

om te buigen in positieve energie. We gaan 
met elkaar in gesprek en krijgen tips en 
praktische oefeningen mee die je veerkracht 
kunnen vergroten. In De Spil (Lorettestraat 
190) om 14 uur. Deelnemen kost 5 euro. 
Meer info en inschrijven via mijn.samana.
be/#/activities, oostvlaanderen@samana.be 
of 09 267 53 53.

WORTEGEM – 21 MEI 
WORTEGEMSEN FEESTEN
Met onder meer een vedettenparade (Yves 
Segers, Christoff, Willy Sommers, Frans Bau-
er …), meet-and-greet met Studio 100-ge-
zichten, een kinderspeeldorp, grime, bel-
lenfeest, afterparty … Iedereen is welkom 
vanaf 14 uur. Tickets kosten 12 euro en kun-
nen worden besteld via www.wortegemsen-
feesten.com. Kinderen jonger dan 12 mogen 
gratis binnen.

MAARKEDAL – 26 MEI
NOSTALGISCHE FILMAVOND
De heemkundige kring Businarias uit Maarke-
dal houdt in GC Het Marca (Maarkeweg 65 A) 
een nostalgische filmavond met korte films van 
Désiré ‘Dees’ Slots uit Etikhove en Nukerke die 
70 jaar oud zijn en die ons een prachtig beeld 
geven van het leven in de jaren 1945-1955. De 
filmavond gaat door om 20 uur. Toegang is gra-
tis. Meer info verkrijgen kan via ter.maelsaec-
ke@skynet.be, 055 21 68 27 of 055 31 68 94.



Wat de Donau voor Oostenrijk betekent, geldt 
voor de Moezel in Duitsland: lieflijk, romantisch 
en de gedroomde bestemming voor een week-
endje weg. Als kind reden we al met de familie 
richting Cochem. Met een busje, want ook de 
buren en een nonkel en een tante mochten mee 
naar het ‘verre Duitsland’. 
Mijn ouders reden naar de Moezel en als ik het 
goed heb, wellicht ook mijn grootouders. Wat 
maakt de streek tussen Cochem en Koblenz zo 
aantrekkelijk? Welke reden zou je moeten be-
denken om de Moezel niét leuk te vinden? Je eet 
er voortreffelijk, de riesling is er van wereldni-
veau en je wandelt langs de meest authentieke 
terrasjes met blik op de rivier, die lieflijk door de 
steile wijngaarden meandert. Nergens walst een 
stroom zo elegant en gracieus door een land-
schap als daar in Cochem. Wunderschön …    

CODEWOORD: AUTHENTICITEIT
Veel vernieuwingsdrang kan men de inwoners 
van deze regio nochtans niet toeschrijven. De 
gevel, het meubilair, de verlichting en de res-
taurantkaart van ons Hotel Karl Müller zagen er 
dertig jaar geleden precies hetzelfde uit. Idem 
bij de restaurantjes die we bezochten. Langs de 
oevers van de Moezel houdt men nog steeds 

vast aan de vertrouwde schnitzel, worst en 
spek en ‘Cordon Bleu mit Grumbeere’. Maar we 
klagen niet. Terwijl we onze rijkgevulde borden 
leegeten, zien we vanaf onze plaats de typische 
rivierboten af en aan varen. Een zaterdagse fan-
fare speelt al vroeg carnavalsmuziek en enkele 
marktkramers zetten hun standje op. Het leven 
is hier alle dagen feest.

PARELEND IN HET ZONLICHT
We zijn op reisreportage in Cochem en dan kan 
de riesling niet ontbreken. We rijden richting El-
lenz-Poltersdorf waar Weingut Clemens op ons 
wacht. Op het landgoed van de familie Clemens 
hangt de typische geur van intense, fruitige 
aroma’s. Meteen na het uitschenken parelt ons 
glas in het zonlicht en overtreft de verfrissende 
smaak van deze riesling alles. 

Twee fietsen staan klaar voor een volgende ont-
dekking in Cochem. Tussen de Moezelhellingen, 
verscholen in twee gecamoufleerde woonwij-
ken, bevindt zich de voormalige geheime bun-
ker van de Deutsche Bundesbank, decennia-
lang een van de best bewaarde geheimen van 
Duitsland. Gebouwd om een nucleaire oorlog te 
overleven, werd hier tijdens de Koude Oorlog 15 
miljard Deutsche Mark aan geheime noodvaluta 
opgeslagen. De gids leidt ons langs een wirwar 
van gangen naar de uiteindelijke geldkluizen. 
Sinds de familie Rohling dertig 
jaar geleden de bunker 
kocht, is al het geld 
echter verhuisd ...

DAAR KOMT DE MOSTERD VAN
Hoog boven Cochem uit rijst de grootste hoge 
burcht van de Moezel. De op een machtige rots 
gebouwde Rijksburcht biedt met haar erkers 
een aantrekkelijke aanblik. Het is flink klimmen 
naar het indrukwekkende kasteel, maar de be-
loning - en het magistrale uitzicht - doen die 
verwende en gekwelde voeten snel vergeten. 
Na het afdalen komen we bij de historische Sen-
fmühle van Cochem, een van de oudste mos-
terdmolens in Europa. De gids toont ons tijdens 
een prikkelende (!) rondleiding hoe de mosterd 
nog steeds naar een vijftiende-eeuws recept 
gemaakt wordt. 

TREINEN MAAR
Omdat we de trein namen, hoeven we ons niet 
te bekommeren om parkeren. Bovendien ligt 
het treinstation op amper een kwartiertje wan-
delen van het centrum van Cochem. In enkele 
uurtjes stonden we geheel uitgerust aan onze 
bestemming en bovendien kan je overal fietsen 
huren. Drie dagen lang peddelen we midden 
beboste hellingen en groene oevers langs een 
lang blauw lint dat de Moezel noemt. Een totale 
natuurbeleving. Hier heb je ook geen doctoraat 
kunstgeschiedenis nodig om wijs te raken uit 
de infobordjes, want die zijn geschreven op 
mensenmaat. Wat een verademing. Cochem: ik 
koester het stadje als een sleeping beauty.

Reisreportage door Mario De Wilde

de melancholie van de riesling en  
het zingen van de Moezel

Cochem PU
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EEN WEEKENDARRANGEMENT  
voor twee personen met inbegrip van een boeiende avondwandeling.

GA SNEL NAAR WWW.BLITSMAGAZINE.BE

WinWin
www.ferienland-cochem.de  

www.bahn.com/nl    
www.senfmuehle.net

Vlaams aanspreekpunt voor 
alle info over de regio: 

herman.taelman@skynet.be

OPENINGSUREN
DI, WO & DO 8u - 11u45 / 13u30 - 18u
VR 9u - 11u45 / 13u30 - 18u
ZA 8u - 11u45 / 13u30 - 16u45

KLERKENSTRAAT 139B
8920 LANGEMARK-MADONNA

T. 057 22 11 50 - WWW.MARKEY.BE ALLE PROMOTIES OP WWW.MARKEY.BE 
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Winkelen aan  
groothandelsprijzen

Boomstammetjes
€ 7,45   €7,10/KG CARRégebraad

€ 7,10 €6,80/KG

Hespenworst (1,2kg) 

€ 6,90  €6,70/STUK

Rosbief
€17,49   €17,00/KG Spieringkotelet 

€ 4,70     €4,50/KG

GESLOTEN
zondag, maandag en feestdagen

Kippenbillen vers
€ 3,82   €3,65/KG

PROMOTIES APRIL & MEI

Op zoek naar een berging, poolhouse, carport, poort, terras, afsluiting... Ontdek ons 

ruime aanbod, raak geïnspireerd en laat ons uw wensen weten. 

Wij bekijken samen met u de mogelijkheden.

Onze tuinconstructies & terrassen

T U I N P R O J E C T E N

*actievoorwaarden in de winkel

Nieuwe pontstraat 2

9600 Ronse

055 20 73 80

info@veh.be 

www.veh.be

Openingsuren:
MA - VR  8.30-18.00

ZA  8.30-17.00   

Gesloten op zon- & feestdagen

UITVERKOOP VAN VERSCHILLENDE TOONZAALMODELLEN 
TUINMEUBELEN - PARASOLS  - BARBECUES & ACCESSOIRES

- 
-10% 

op Terrassen en 
Tuinhuizen*
van 2-15 MEI

WIJ KOPEN ALLE 
SOORTEN AUTO’S

met veel kilometers & 
met of zonder keuring

7/7 & 24/24

0497 66 88 70

Een (nieuwe) website of webshop nodig?
Even KMOSites contacteren!
Standaard websites maar ook  
volledige programmeringen op maat!

www.kmosites.com
info@kmosites.com

Brandhout
DEMEYER

BRANDSTOFFEN 
BOOMSCHORSEN
TUIN-VUREN
BBQ-GRILL

www.brandhout-demeyer.be
BESTEL EENVOUDIG VIA ONZE WEBSITE

STEEDS INCLUSIEF LEVERING WEST- & OOST-VLAANDEREN !

Scheldestraat 36 - Otegem - 0478 92 62 87
    Brandhout Demeyer  -     brandhoutdemeyer         

Telefonisch bereikbaar van ma. tem vr. van 10-16u - Gesloten op zaterdag & zondag

Groot assortiment 
brandhout

Houtpellets
DIN-enplus A1

Diverse boomschorsen 
verkrĳ gbaar 

GROTE VOORJAARSACTIES HALFDROOG BRANDHOUT & HOUTPELLETS 
DIVERSE SOORTEN BOOMSCHORS TE VERKRIJGEN, MAAK UW TUIN ZOMERKLAAR 

FOLLOW US!FOLLOW US!
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Groot assortiment 
cortenstaal producten 



Ommegangstraat 126 - 9680 Maarkedal - 055 21 99 62 - info@fourneau-zoon.be - www.fourneau-zoon.be
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Vanaf
€999

VERHURING VAN TUINMACHINES! 
ZIE WWW.FOURNEAU-ZOON.BE

NU Lenteacties 
robotmaaiers! 

GENTLEMEN IN IMMOBILIËN TE KOOP

Kantoor Gent - Fr. Rooseveltlaan 22 A - 9000 Gent - T. 09 233 33 69
Kantoor Ronse - Wijnstraat 4 - 9600 Ronse - T. 055 600 100

info@immoboss.be
www.immoboss.be
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RESIDENTIE “FORUM AMBROSIUS” 2de FASE
SINT-AMBROSIUSSTRAAT TE RONSE

TOPLOCATIE MET MOOI ZICHT!
Oplevering maart 2023
App 105m2 – 120m2, 2 slaapkamers, ruim terras/tuin, carport  

ALL-IN 308.000 – 335.000 euro (exclusief kosten, carport/garage)
Interessante voorwaarden voor zonnepanelen en laadpaal!!

BEKIJK HET VOLLEDIG AANBOD OP ONZE WEBSITE WWW.IMMOBOSS.BE
DRINGEND OP ZOEK NAAR NIEUWE EIGENDOMMEN! 

INTERESSE? IMMOBOSS - 0488 98 13 30 - jens@immoboss.be

LAATSTE 2
APPARTEMENTEN

INTERESSE? 0470 46 53 10 of lore@immoboss.be

RESIDENTIE WATERMOLEN 
SAVOOISTRAAT 24, RONSE

8 Nieuwbouwwoningen en 10 appartementen
De residentie bestaat uit 10 appartementen en 7 woningen die zich in een 
landelĳ ke omgeving bevinden. Deze ‘groene’ en kwalitatieve eigendommen 
beschikken over min 1 - 4 slaapkamers, terras en/of tuin, carport of buiten 
staanplaats. Oppervlaktes appartementen variëren tussen de 66 en 117m2. 
Oppervlaktes woningen variëren tussen de 131 & 136m2. Vlakbĳ  het Muziek-
bos en de � etsroute naar het centrum. 
Prĳ zen appartementen casco+ vanaf 155.000 euro (exclusief kos-
ten, carport/staanplaats). Prĳ zen woningen casco vanaf 247.000 
euro (exclusief kosten, carport/staanplaats).

INTERESSE? 0488 98 13 30 of jens@immoboss.be

RESIDENTIE “IL CASTELLO” 
TE LEUZESESTEENWEG, RONSE 

Deze energiezuinige appartementen (28) kan u terugvinden vlakbĳ  het sport-
complex het “Rosco” op wandelafstand van het commercieel centrum en het 
station van Ronse. De appartementen beschikken over 1-2 slaapkamers, ter-
ras en autostaanplaats. De oppervlaktes variëren tussen 76 en 92m2. 

Prĳ zen vanaf 162.500 euro 
Prĳ s exclusief BTW, registratierechten, notariskosten,…  . 

Dit project komt in aanmerking voor de 6% BTW regeling 
(onder bepaalde voorwaarden)  IDEALE INVESTERING!!! 

60% 
VERKOCHT!

WERKEN 
OPGESTART! 

WERKEN PAS 
OPGELEVERD

90% 
VERKOCHT!

NIEUW
TE KOOP

SPOT MIJ
OP SPOTTO.BE
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WERKEN 
OPGESTART! 

Heb je een hart voor andere mensen en wil 
je je steentje bijdragen door personen die het 
moeilijk hebben, te helpen? Heb je wekelijks 
enkele uren tijd die je wil besteden aan het 
ondersteunen van iemand in een kwetsbare 
situatie? Kan je goed luisteren, krijg je graag 
vorming en kan je zelfstandig werken? Dan ben 
jij misschien wel de persoon waar Centrum Al-
gemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen 
naar op zoek is! 
Bij CAW Oost-Vlaanderen zoekt men vrijwilli-
gers voor verschillende functies. Allereerst is 
men op zoek naar buddy’s. Als buddy voer je 
coachende gesprekken in een gelijkwaardige 
en vriendschappelijke sfeer. Je ondersteunt je 
cliënt bij praktische of administratieve zaken. 
Ook maak je de persoon in kwestie wegwijs in 
zijn/haar stad of gemeente. Je steunt je cliënt 
in de uitbouw van sociale contacten en je helpt 
bij de uitbouw van een kwaliteitsvol leven 
voor iemand die zich in een kwetsbare situatie 
bevindt. Denk je dat jij hiervoor de geschikte 
vrijwilliger bent? Contacteer dan hulpverlener 
Katja Stichelbaut via 09 432 04 82 of via bud-
dycoach.vlaamseardennenpanacea@cawoost-
vlaanderen.be. 

De Katrol uit Oudenaarde zoekt 
dan weer mensen die willen 
instaan voor huiswerkbegeleiding en opvoe-
dingsondersteuning in en rond Oudenaarde. 
De Katrol wil de onderwijskansen van kinde-
ren uit kwetsbare gezinnen verhogen. Van de 
vrijwilligers wordt verwacht dat ze gedurende 
drie maanden twee keer per week langsgaan 
bij het betreffende gezin om de nodige onder-
steuning te geven op de gebieden die het gezin 
wenst. De bedoeling is om hun zelfredzaam-
heid te verhogen en een onderwijscultuur in 
het gezin te installeren. Heb jij interesse om 
gezinnen met kinderen in het lager onderwijs 
wat begeleiding te geven? Dan kun je vrijblij-
vend een mailtje sturen naar Laure Paelinck 
via katrol.oudenaarde@cawoostvlaanderen.
be. Je kunt haar telefonisch bereiken via 0492 
13 92 46.

Tot slot worden ook mensen gezocht die het 
kinderbezoek en/of bepaalde activiteiten in de 
gevangenis van Oudenaarde willen bijstaan. 
Justitieel Welzijnswerk organiseert in de ge-
vangenis van Oudenaarde elke woensdagna-
middag het kinderbezoek. Vrijwilligers helpen 

daarbij door een activiteit te voorzien die ge-
detineerden samen met hun kinderen kunnen 
doen.

Daarnaast worden in de gevangenis van Ou-
denaarde verschillende activiteiten voorzien 
voor de gedetineerden, waaronder een spel-
letjesnamiddag, een quizavond, werken in de 
tuin, het volgen van een kookworkshop of een 
workshop crafting. Afhankelijk van de interes-
ses en talenten van de vrijwilligers kunnen er 
bepaalde activiteiten uitgewerkt worden. Dit 
kan heel breed gaan en men houdt rekening 
met wat de vrijwilligers graag doen of waar ze 
sterk in zijn. Heb jij interesse om vrijwilliger te 
worden op het kinderbezoek of bij een van de 
activiteiten? Mail dan naar het team Justitieel 
Welzijnswerk via jww.oudenaarde@cawoost-
vlaanderen.be.

Aarzel niet om je beschikbaar te stellen als 
vrijwilliger binnen CAW Oost-Vlaanderen. 
Want anderen helpen, daar word je zelf ge-
lukkiger van! 

CAW Oost-Vlaanderen  
zoekt vrijwilligers
Ondersteun mensen in een kwetsbare situatie



BERE-
DAGEN
15% korting op alle kledij
10% korting op lingerie,

nachtmode & accessoires
vanaf vrijdag 28 april 
t.e.m. zondag 7 mei.

GENTSTRAAT 39   8780 OOSTROZEBEKE   T 051 40 41 53   WWW.DENIEUWEBEER.BE   Volg ons op Facebook
dinsdag tot vrijdag open van 9u tot 12u & 13u tot 18u30   zaterdag van 9u tot 12u & 13u30 tot 18u   elke zondag open van 9u tot 12u

DE NIEUWE BEER, DAT IS SHOPPING PLEZIER VOOR HET HELE GEZIN

Selection Meubles
Amougies - Mont de l’Enclus

13.000 m2 sfeervolle meubelen!
Open van maandag tot zaterdag van 10u tot 12u en van 13u30 tot 19u 

Gesloten op zondag en feestdagen.

Amougies - Mont de l’Enclus - Rue de l’Eglise
Op 5 km van Ronse

Tel. 069 76 84 96

www.selectionmeubles.be
Gratis levering en plaatsing 22
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Dicht bij u, in Amougies, Mont de l’Enclus, 
zult u een showroom van een uitzonderlijke 
grootte vinden, een echt meubeldorp!

NIE
UW Maatwerk geproduceerd in  

Amougies – Mont de l’Enclus

Snelle leveringstermijn &  
Onmiddellijke prijsberekening

Buren vormen samen  
muziekgroep Apropos

Sinds 2020 is er in de Kluisbergse deelge-
meente Zulzeke een bijzondere muziekgroep 
actief. De vier leden van de groep wonen alle-
maal in dezelfde straat en ook de vaste geluid-
stechnieker Danny Goedertier, is woonachtig 
in diezelfde Zulzekestraat. Maak kennis met 
Apropos, het muzikale project van Carlos Li-
viau (gitaar en zang), Geert Devos (basgitaar, 
fluit, slagwerk, zang), Piet Verfaillie (accorde-
on en zang) en Eric Vercruysse (piano). 
“Wij kennen elkaar al verschillende jaren, 
maar we zijn pas muzikaal naar elkaar toe ge-
groeid sinds de zomer van 2020”, vertelt Car-
los. “Toen speelden we, samen met nog ande-
re muzikale buren, iedere avond een concert 
ter ere van de zorg in coronatijd. Die optredens 

hadden plaats in de Zulzekestraat en konden 
rekenen op nogal wat bijval van de buren en 
andere geïnteresseerden. In de herfst stopten 
we met de straatconcerten, maar besloten we 
toch nog samen verder te spelen met vier mu-
zikanten.”
“Wij repeteren wekelijks. In het begin de-
den we dat vooral voor het plezier, maar na 
een tijdje besloten we met het resultaat naar 
buiten te komen en speelden we enkele op-
tredens. Dit viel zo goed mee dat we een vast 
groepje vormden: Apropos. Wat echter niet 
veranderde, is dat plezier beleven aan de mu-
ziek voorop staat bij ons. Als er echter af en toe 
een optreden uit de bus valt, is dit natuurlijk 
mooi meegenomen. We mikken op een zeven-

tal optredens per jaar.”
“Wij brengen een programma van covers, 
hoofdzakelijk liedjes die je kan meezingen. Het 
publiek krijgt bovendien de refreintjes van de 
liedjes op een blaadje. De genres zijn erg uit-
eenlopend – het gaat van kleinkunst over folk 
naar pop en we wagen ons zelfs al een keer 
aan een schlager... De bedoeling is dat het pu-
bliek zich vermaakt en lustig meedoet.” Carlos 
besluit: “Wat de toekomst ons verder brengt, 
zien we wel. Grote ambities hebben we niet, 
alleen plezier beleven aan het samen spelen 
en daar, bij gelegenheid, ook een publiek laten 
van genieten. En dat lukt, tot nu toe, wonder-
wel. Geen druk, alleen genieten.”

“Genieten staat centraal” 



• Loopschoenen
• Wandel- en stapschoenen
• Indoorschoenen
• Loopkledij & accessoires
• Comfortschoenen
• Waardebonnen
• ...

Tips voor Tips voor 
moederdag:moederdag:

KERKSTRAAT 125  |  8570 ANZEGEM (EX-LIDL PAND)   |  056 68 88 85
info@runnersexpert.be  |  www.runnersexpert.be
F Runners Expert   d runners_expert

MA: 13-18u  |  DI T.E.M. VR: 10-12u30 EN 13-18u  |  ZA: 9u30-17u
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Ruttemburgstraat 48 • Bevere-Oudenaarde • 055 30 24 02 • info@panddiependaele.be • OPEN di > za 10-18u • WWW.PANDDIEPENDAELE.BE

ALLE RAAMDECORATIE opmeting en advies aan huis !   ONS ATELIER kussens, tafellinnen, sto� eringen, ...

SFEERVOLLE DECORATIE & MEUBELEN  geschenken, kaarsen, serviezen, kunstbloemen, potten, verlichting, badlinnen, …

GROOT AANBOD STOFFEN  gordijn-, meubel- & decoratiesto� en, tafellinnen, leuke kledingsto� en, ...  

Week van de

STENEN
WINKEL
Van dinsdag 9 mei

t.e.m. zaterdag 13 mei

23
05

-1
34

23

Heel de 
maand mei & juni

STOCK
VERKOOP

in onze sto en

-10% KORTING

TUINHUIS

POOLHOUSE

CARPORT

TERRASOVERKAPPING

SCHUIVENDE 
GLASWAND

GEVELBEKLEDING

TUINAFSLUITING

OPENDEURDAGEN
10 – 11 – 12 – 13 – 14 mei 2023

FOFAN BV – OOSTLAAN 1/1 – 8850 ARDOOIE – Tel  0470  67 11 61 – 0470  72 07 26
Openingsuren: ma – vrij  14 – 17u // Za 9 – 12u // of op afspraak

info@fofan.be  – WWW.FOFAN.BE – WWW.POOLHOUSES.EU 

Buiten–gewoon genieten

Glazen 

schuifwanden 

voor nieuwe 

of bestaande 

bijgebouwen
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Kom van woensdag 10 t.e.m. zondag 14 mei naar de Opendeur 5-daagse bij FOFAN 

en ontdek onze mogelijkheden. We verwelkomen je graag van 14u tot 18u op 
donderdag 11 mei tot 21u30 voor persoonlijk advies in ons vernieuwd gebouw. 

Tot binnenkort Team Fofan

FOFAN uw specialist in onderhoudsvriendelijke tuinconstructies

Archeologie spreekt tot de verbeelding van klein en groot. Opgravin-
gen maken ons nieuwsgierig, want ze onthullen iets over ons verle-
den: hoe leefden onze voorouders, wat aten ze, hoe zagen hun wo-
ningen eruit ...? Tijdens de Archeologiedagen, die dit jaar doorgaan 
van 26 mei tot en met 28 mei, kom je meer te weten over de vele 
gezichten van archeologie tijdens tal van leerrijke, avontuurlijke en 
speelse activiteiten.

Over heel Vlaanderen worden verschillende toffe activiteiten georga-
niseerd en ook in jouw buurt valt er heel wat te beleven! Maak kennis 
met het verleden dat onder onze voeten te vinden is. Kruip in de huid 
van een archeoloog en laat je kinderdroom heel even uitkomen. En 
zie met eigen ogen waarom er tijd en geld gaat naar archeologie in 
Vlaanderen. De Archeologiedagen zijn de ideale gelegenheid om in 
gesprek te gaan met archeologen.

Ontdek alle activiteiten die tijdens de Archeologiedagen plaatsvinden 
op www.archeologiedagen.be. 

Maak kennis met het verleden 
tijdens de Archeologiedagen



Taxi’s in Lanzarote, koekoeksklokken en 
lange toiletbezoeken: Jens Zutterman 

blikt terug op twee keer De Mol

“Het zal toch geen waar zijn zeker?”

de Canarische Eilanden’. Er was niks waar-
door ik ook maar een link legde naar De Mol, 
zelfs niet de koekoeksklok die ik overal moest 
meezeulen. Tot ik alleen in de taxi zat en het 
melodietje van De Mol plots afspeelde. Toen 
begon mijn frank te vallen. Het zal toch geen 
waar zijn zeker? En ja, het was waar! (lacht)

Je tweede deelname was gelukkig van langere 
duur dan de eerste. Hoe kijk je terug op die 
ervaring? 
Het was fantastisch, al duurde het een eindje 
tegen dat ik besefte: Jens, je zit in De Mol. Dat 
drong niet meteen door, dat was moeilijk om 
te vatten. Ik was ook totaal niet voorbereid, ik 
had zelfs mijn eigen valies niet gemaakt. Om-
dat het zogezegd de bedoeling was dat Shana 
mij zou vervoegen ‘op reis’, had zij de koffers 
gepakt. Ik wist dus niet eens wat ik mee had. 
En dat terwijl ik normaal gezien een piet-
je precies ben in de kleren die ik meeneem. 
(lacht) 

Je hebt het spel minder lang kunnen spelen 
dan je had gehoopt. Zou je je deelname ach-
teraf bekeken anders aangepakt hebben? 
Ik ben heel content met hoe ik het heb gedaan, 
ik zou het niet anders doen. Alhoewel ik goed 
in de groep lag, was ik door mijn onverwachte 
entree wél vanaf het eerste moment geviseerd 
als een potentiële Mol. Dat speelde niet be-
paald in mijn voordeel. 

Elk jaar merk je dat de groep deelnemers aan 
mekaar hangt. Is het ‘scoutskampsfeertje’ dat 
je op tv ziet echt? 
(knikt) Het klinkt cliché, maar we zijn echt één 
familie. Uiteindelijk maak je tijdens zo’n pro-
gramma iets mee dat je met niemand anders 
kan delen. Zeker als je je bedenkt dat er tussen 
de opnames en de tv-uitzending bijna een half 
jaar verschil zit, een periode waarin je moet 
zwijgen als een graf. Behalve de andere kan-
didaten weet niemand hoe dat voelt. 
Natuurlijk kom je met de een wat beter over-
een dan met de ander, maar zowel de groep 
van mijn eerste als tweede deelname is echt 
een toffe bende. Van beide seizoenen is er nog 
steeds een Whatsappgroep waar regelmatig in 
wordt gestuurd. Een paar keer per jaar spre-
ken we af voor een barbecue, een karaoke of 
om eens te gaan dansen. 

Met welke kandidaat had je de beste klik? 
Ik ben niet iemand die me vastklampt aan één 
persoon, niet in het echte leven en ook niet 
in De Mol. In het dagelijkse leven heb ik veel 

vrienden en kennissen en dat was in het pro-
gramma niet anders. Met Sven, Yens en Phi-
lippe klikte het meteen goed. En met Uma en 
Anke ook. Met iedereen eigenlijk. Als ik dan 
toch één iemand moet kiezen, dan zou ik zeg-
gen dat ik de beste band had met Yens, maar 
dat was vooral omdat we samen op één kamer 
sliepen. 

Als de makers je zouden vragen of je volgend 
jaar voor een derde keer zou willen meedoen 
aan De Mol, wat zou dan je reactie zijn? 
Natuurlijk zou ik volmondig ‘ja’ zeggen! Ik volg 
het programma op de voet en ik vond het dan 
ook heel tof dat ik voor Café De Mol deel mocht 
uitmaken van het panel met ex-kandidaten. 

Had je dit seizoen snel een verdachte op het oog? 
(schudt hoofd) De makers tonen je wat ze wil-
len en zetten je graag op het verkeerde spoor. 
Je ziet tal van verdachte dingen. 

Hoe lang duurde het tijdens de vorige seizoe-
nen eer je De Mol kon ontmaskeren? 
Dat is me nog nooit gelukt, ik moet dringend 
eens van tactiek veranderen. (lacht) Het pro-
bleem is dat je, eenmaal je een verdachte hebt, 
in een tunnelvisie komt vast te zitten. En dan 
kan jouw potentiële Mol tijdens de opdrachten 
niks meer goed doen. Eens je in die tunnel-
visie vastzit, is het erg moeilijk om daaruit te 
geraken. 

Bestaat er zoiets als nevenwerkingen van De 
Mol? Mensen die je aanklampen voor een 
handtekening of een selfie? 
Dat is het voorbije jaar inderdaad vaak het ge-
val geweest. De laatste keer dat ik naar de ker-
mis in Kortrijk ging, kon ik me geen vijf meter 
verplaatsen zonder dat ik werd aangeklampt. 

Zelf heb ik daar geen enkel probleem mee. 
Mensen kennen me van op tv en ik gun het hen 
graag om samen op de foto te staan. Voor mijn 
vriendin en vrienden is het waarschijnlijk wat 
minder leuk. Als we ergens naartoe zijn en ik 
zeg aan Shana dat ik even naar het toilet ga, 
dan ben ik snel anderhalf uur weg. En dat zal 
er, nu ik weer op tv kom, niet beter op worden. 
(lacht) 

De finaleaflevering van De Mol wordt op zondag 
7 mei om 20 uur uitgezonden op Play4, gevolgd 
door een nabeschouwing in Café De Mol. Je kunt 
beide programma’s ook herbekijken op GoPlay. 

Copyright foto’s: Play4 
 

Voor wie het nu hoort donderen in Keulen (of 
voor de echte kenners: in Frankfurt): twee jaar 
geleden was Jens de onfortuinlijke kandidaat 
die het spel nog voor het begin moest verla-
ten. Vlaanderen leefde massaal mee met de 
schrijnwerker en zo kwam het dat hij prompt 
tot publiekslieveling werd gebombardeerd. 
Met amper één aflevering op de teller, faut le 
faire. 

Compleet onverwacht, zowel voor de kijkers als 
voor Jens zelf, werd hij vorig jaar teruggehaald. 
Hij kreeg de herkansing die hij verdiende en 
zowaar, met zijn heerlijk authentieke Westhoe-
kaccent – ‘mo how zeg!’ – werd Jens Zutterman 
een hit. En dat mag je letterlijk nemen, want er 
werd van zijn catchphrase zelfs een remix ge-
maakt. De Mol ontmaskeren, dat was hem niet 
gegund, maar je weet wat men zegt: meedoen 
is belangrijker dan winnen. 

Jens, waarom heb je destijds besloten om je in 
te schrijven voor De Mol? 
Die opdrachten, het avontuur dat je meemaakt, 
dat was echt op mijn lijf geschreven. Ik ben ie-
mand die zich altijd voor de volle honderd pro-
cent geeft, die steeds het onderste uit de kan 
haalt. Verder ben ik van weinig dingen echt 
bang, dus ik wilde wel eens zien wat ik wel en 
niet durfde. 

Hoe stond het thuisfront tegenover je deelna-
me? Waren ze even enthousiast als jij? 
Er was niemand op de hoogte van het feit dat 
ik mij had ingeschreven voor De Mol, zelfs mijn 
vriendin Shana niet. De kans dat ik zou mogen 
meedoen aan het programma leek me nihil, 
dus waarom anderen al warm maken voor iets 
dat toch niet zou gebeuren? 

Toen ik naar het eerste selectie-interview ging, 
heb ik Shana verteld dat ik naar een klant in 
Antwerpen moest voor een groot werk. Dat heb 
ik ook volgehouden totdat ik zeker wist dat ik 
geselecteerd was voor het programma. Toen 
moest ik het haar wel vertellen. (lacht) Maar 
Shana was de enige die afwist van mijn deel-
name. 

Waarom denk je dat de makers tot twee keer 
toe voor jou hebben gekozen? 
Die vraag heb ik mezelf al vaak gesteld. Ik 
ben ervan overtuigd dat ze niet enkel naar 
de personen als individu kijken, maar vooral 
naar hoe ze passen in een groep. En ik ben 
wel iemand die makkelijk z’n weg vindt in een 
groep. Ik ben oprecht en rechtuit, maar ik kan 
het makkelijk vinden met anderen. 
En waarschijnlijk zullen ze mij ook gekozen 
hebben omwille van het entertainmentgehalte. 
(lacht) Ik zeg wat ik denk en ik laat de mensen 
graag lachen. 

Herinner je je nog de dag waarop je voor de 
eerste keer vertrok naar De Mol? 
Als de dag van gisteren. Ik herinner me dat 
ik vol spanning was. Op dat moment weet 
je ook totaal van niks. Je krijgt een plaats en 
een uur waar je moet zijn, maar voor de rest 
is alles één groot vraagteken. Dus ja, vol grote 
verwachtingen ben ik toen vertrokken. Ik had 
er zo lang naar uitgekeken en plots was het 
moment daar. 

Hoe groot was de teleurstelling toen je besefte 
dat je meteen weer terug naar huis moest? 
Ik was ‘heel, heel, heel’ teleurgesteld. Maar 
eigenlijk was ik vooral bang voor de reacties. 
Ik was bang dat de mensen zouden zeggen: 
“Die West-Vlaming is nog maar begonnen en 
hij mag alweer naar huis”. Ik had echt schrik 
dat men mij zou uitlachen. Dat was gelukkig 
niet het geval, de meeste kijkers hadden op-
recht met mij te doen toen ik daar verslagen in 
dat maïsveld stond. 

Meer nog, ze sloten je meteen in hun hart, 
zozeer zelfs dat de makers je vorig jaar een 
herkansing gaven. Had je, toen je zogezegd op 
weg was naar Frankfurt, ook maar een mo-
ment gedacht dat het een sluwe truc was om je 
opnieuw in het programma te krijgen? 
Neen, nooit. In geen geval. Die verbazing die je 
op tv zag, daarvan was niks gespeeld. Toen ik 
daar in die taxi door Lanzarote reed, zogezegd 
omdat ik een ander vliegtuig moest nemen, 
dacht ik bij mezelf: ‘Zie me nu eens zitten op 

“Waarschijnlijk hebben  

de makers van De Mol mij  

gekozen omwille van het  

entertainmentgehalte. Ik zeg  

wat ik denk en ik laat de  

mensen graag lachen.”

Het is weer zover: heel 
binnenkort ontdekt tv-kijkend 
Vlaanderen wie de saboteur der 
saboteurs is en krijgen we het 

antwoord op de prangende vraag: 
‘wie is de Mol’. Eén zaak is alvast 
zeker: onze favoriete kandidaat 
van de voorbije twee seizoenen 

was er jammer genoeg geen derde 
keer bij. Maar niet gewanhoopt: 
omdat een jaargang van De Mol 

zonder Jens Zutterman –  
West-Vlaming pur sang – niet 

compleet zou zijn, werd de 
Ieperling vanonder het figuurlijke 

stof gehaald als panellid in  
Café De Mol. 



BATICENTRE 
Alles voor doe het zelf!

Shopping
Doe-het-zelf - Tuin - Decoratie - Huishoud - Textiel - Dieren
Route Ronse-Leuze (5min van Ronse) - Chaussée de Renaix 157 - Dergneau - 069/76 87 26 - www.baticentre.be 

SUPERPROMOECO PROMO

MUURVERF BUITENMUURVERF BUITEN 10L x2L  10L x2L 
WitWit €46,95

Xyladecor

Buitenvloeren 60x60  Buitenvloeren 60x60  
rect 2cm dikrect 2cm dik

ZandbakschelpZandbakschelp

Buitenverlichting:  Buitenverlichting:  
PHILIPS - TRIO -LUCIDEPHILIPS - TRIO -LUCIDE

ECO PROMO 1.8mx 1.8m ECO PROMO 1.8mx 1.8m €19,95 

€32,95 

-25% 

-20% 
-20% 

€19,95 

Open op  

ZONDAG
van 9u15 - 12u

ZOMERCOLLECTIE DECORATIE
NIEUWE 

 VOOR MOEDER-EN VADER-
DAG!

ARTIKELEN VOOR UW HUISDIER!

COLLECTIE FLORIAN

MEER DAN 5000 

OP POTTEN EN PANNEN 
COSY&TRENDY CLASSIC

VANAF
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-1
32
29

1000 CADEAU-IDEEËN

wijnglas 38 cl:   €18,95
/set 4

glas 43 cl:  €13, 50
/set 4

waterglas 37,5 cl:  €13, 95/
set 4

wijnglas 53 cl: €21,-
/set 4

PROMO

PROMO

Acties geldig van 1/05/23 t.e.m. 31/05/23 of tot einde voorraad

10 L:   €14,95

20 L:  €20,95

32 L:  €25, 95

Koelbox

VOOR ALLE MAMA’S GRATIS  
MOEDERDAG CADEAU OP 14 MEI!

Moen Feest stelt topeditie voor 

Moen Feest is terug en hoe! Met een toplocatie, 
een driedaags festivalprogramma en fantasti-
sche headliners zoals Salvatore Adamo, Bart 
Peeters, Camille en Metejoor zet de festivalor-
ganisatie in op verschillende doelgroepen. Een 
sterk gevarieerd randprogramma met focus op 
beleving zorgt voor de kers op de taart. Stip 
dus 7 tot en met 9 juli 2023 aan in je agenda! 
Moen Feest is een echt belevingsfestival dat 
kan uitpakken met een unieke ligging: aan het 
kanaal Bossuit-Kortrijk, middenin de groene 
gordel tussen Leie en Schelde. Deze ligging 
maakt het nog leuker om te voet of met de fiets 
naar het festival af te zakken. Bovendien is het 
een locatie met tal van belevingsfacetten en 
heeft de buitenzone een speelse en wonder-
lijke uitstraling. De picknickbanken en de vele 
slingerlichten zorgen voor een idyllische sfeer. 
Die gezellige buitenzone wordt dé plek waar je 
moet zijn voor sociaal contact, een momentje 
van ontspanning tussen de optredens door of 
om te genieten van een hapje of een drankje 
met vrienden. 
Ook bij slecht weer kan er worden gefeest in 
Moen, want een ‘Big Top’ festivaltent met een 
capaciteit van 5.000 bezoekers zorgt ervoor 

dat het festival gewapend is tegen eventueel 
slecht weer. Nieuw dit jaar is de verhoogde 
zittribune die in de festivaltent wordt geïnstal-
leerd en die plaats biedt aan 1.000 personen. 
Die genummerde zitplaatsen zorgen voor meer 
comfort voor bezoekers van alle leeftijden. 
De innerlijke mens zal tijdens Moen Feest 2023 
opnieuw worden verwend, want ook dit jaar 
is dit belevingsfestival tegelijkertijd een beetje 
een foodfestival. Of je kiest voor het traditione-
le bakje friet, een lekkere pasta, Mexicaanse 
gerechten of zelfs de Aziatische keuken; de 
vele foodtrucks op de festivalsite zorgen voor 
culinair genot van de bovenste plank. Je dorst 
kan worden gelest in het Sint-Bernarduscafé, 
hét mekka voor bierliefhebbers. Zelf noemen 
de organisatoren het de ‘beer heaven’, en ge-
loof ons, die omschrijving komt aardig in de 
buurt. Een tweede gethematiseerde bar, het 
Kwaremont Koerse Kaffee, brengt je naast 
heerlijk gerstenat ook Nederlandstalige feest-
hits tot in de vroege uurtjes. 
En dan is er nog de indrukwekkende affiche 
waarmee Moen Feest dit jaar uitpakt. Net zo-
als vorig jaar werd gekozen voor een nostal-
gische vrijdag, een iconische zaterdag en een 

gezinsdag op zondag. Helmut Lotti krijgt de eer 
om deze vrijdagavond op gang te brengen. En 
wie anders dan Salvatore Adamo, de best ver-
kopende Belgische artiest aller tijden, is beter 
geschikt als headliner voor deze nostalgische 
vrijdag? Op zaterdag wordt het opnieuw mee-
zingen, -brullen en -dansen op onder meer 
Bart Peeters, De Dolfijntjes, Berre, Meltheads 
en XINK. Camille, #LikeMe, Metejoor, K3 en 
Niels Destadsbader zijn slechts enkele van de 
namen die op zondag voor een feestje zullen 
zorgen. Deze combinatie kan je nergens anders 
in Vlaanderen op één dag aan het werk zien.
Moen Feest vindt plaats van 7 tot en met 9 juli 
in Moen. Het festivalterrein is gelegen aan het 
jaagpad tussen Moen en Bossuit, vlakbij va-
kantiehuis Trimaarzate. De inkom ligt langs 
het jaagpad, op het einde van de Trekweg. Wie 
er wil blijven overnachten, kan kamperen op 
Camping Zennijs, dat zich op twee kilometer 
wandelafstand bevindt van het festivalterrein. 
Voor meer info en tickets ga je naar www.
moenfeest.be. 

Belevingsfestival met een unieke ligging 



MET ANIMATIE IN DE WINKELSTRATEN
WIN TAL VAN PRIJZEN!

Z ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEIZ ATERDAG 13 MEI

    W� d jij de     W� d jij de 
Qu� n v�  W� eg� ?
Qu� n v�  W� eg� ?

www.mamavipdag.be

T.E.M. 06/05

Stel zelf je 
droombed samen

Sleeplife® is exclusieve dealer van

Laat GRATIS je SLAAP-DNA® 
meten en ontdek jouw 
perfecte slaapoplossing

Nu tot € 1.100 voordeel 
op Ergosleep®-bedcombinaties

ma: 00u-00u / di-za: 00u-00u · 00u-00u
zondag gesloten

sleeplife.be

Sleeplife® Stad
Straat 00
T. 000 00 00 00

Stel je eigen Comfort boxspring samen

Kies je stof of lederlook Kies je poten Kies je matrasKies je hoofdbord

Comfort Pocket matras 
Verkrijgbaar in
verschillende hardheden

Verkrijgbaar in meer dan 
200 verschillende kleuren

Verkrijgbaar in 3 hoogtes: 5 / 10 / 15 cm 
en 2 kleuren: Natuur en Wengé

Granada PalaceSky

O
p

tio
n

eel

Ook beschikbaar in elektrisch 
verstelbare uitvoering

Complete vlakke 
boxspring-set

160/180 x 200/210 cm  

€2.785 €2.295

SOLDENT.
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M
. 3
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/0
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Kussen HiTec Soft

Heerlijk zacht en veerkrachtig 
kussen gevuld met polyester 
vezelbolletjes. Vormt zich 
perfect naar je hoofd.

Comforttype: zacht
Formaat: 64 x 64 cm

Kussen HiTec Kookvast

Kookvast en ultra-
antiallergisch, gevuld met 
synthetische Dacron-bolletjes 
voor enorme veerkracht.

Comforttype: stevig
Formaat: 64 x 64 cm

kookwas

vierseizoens
dekbed

Tot € 1.000 voordeel 
op Ergosleep®-bedcombinaties

Lattenbodem Ergosleep® P4  
160/180 x 200/210/220 cm
(Incl. bedkader, hoofdbord cat. A en poten vanaf een meerprijs van € 640)

- instelbaar volgens jouw SLAAP-DNA®
- verende buiglatten in gelaagd beukenhout
- uiterst duurzaam ophangsysteem met vormgeheugen

Superior Boxspring 
160/180 x 200/210 cm
(incl. hoofdbord, poten en matras)

- samengesteld met de beste materialen
- subliem slaapcomfort
- stijlvol design

+ matras
Ergosleep® Pocket 400 

vanaf €3.660

€3.095

je voelt het verschil
24 cm 20 cm

Kussen Superior Dons

Gevuld met 90% witte Mazurische 
ganzendons. Deze donsveertjes 
hebben veel volume en bieden 
zo meer steun.

Comforttype: medium
Formaat: 60 x 60  cm

Kussen Superior Dons

€35 €30 €63 €53 €155 €125

op dekbed-
overtrekken 

en lakens

- 50% totKies zelf je hoofdbord, 
stof, poten en matras

Stel je eigen 
Superior boxspring  samen

40°

95°

Kussen Visco Support Plus

Gevuld met drukverlagende 
visco. Dankzij zijn ergonomische 
vorm erg geschikt tegen 
nekklachten.

Verkrijgbaar in 3 hoogtes
Formaat: 60 x 40 cm

Kussen Visco Support Plus

€125 €95

Tot 50%
op slaapcomfort en bedtextiel

Ook beschikbaar in elektrisch 
verstelbare uitvoering

vanaf €4.183

€3.595

Matras Superior Pocket

Matras met thermisch geharde pocketveren (360/m2) 
en afdeklaag in latex. Zijdezachte matrashoes met 
verkoelende Tencel, doorstikt met ventilerend en 
vochtregulerend hybride schuim.

Comforttypes: medium / extra stevig

70/80/90 x 200/210 cm: €895 €760
140 x 200/210 cm: €1.510 €1.275
160/180 x 200/210 cm: €1.790 €1.520

Matras Functional Pocket

Matras met thermisch geharde 
pocketveren (275/m2) en Cellflex-afdeklaag 
voor budgetvriendelijke, maar
optimale ondersteuning. 

Comforttype: medium

80/90 x 200/210 cm: €490 €395
140 x 200/210 cm: €825 €700
160/180 x 200/210 cm: €980 €830

60°

Topper Comfort Visco 

Topdekmatras uit drukverlagend visco 
(traagschuim). Ideaal bij gewricht- en rugklachten. 

Comforttype: zacht - hoogte ca. 7 cm

80/90 x 200/210 cm: €435 €395
140 x 200/210 cm: €675 €610
160/180 x 200/210 cm: €840 €760

wasbaar 
& bijvulbaar

top ergonomie

Winterdekbed 
Comfort 90% Emsländische Dons (warm)

Vederlicht en zalig zacht donsdeken gevuld 
met 90% Emsländische eendendons. 
Geeft je extra warmte voor de winter.

warm
winterdekbed

140 x 200 cm: €320 €270
160 x 220 cm: €370 €315

240 x 220 cm: €555 €470
260 x 220 cm: €605 €515

Vierseizoensdekbed 
Bamboe

Antiallergisch dekbed gevuld met bamboe voor 
optimale temperatuurregulering. Dankzij de combinatie 
met synthetische vulling heeft dit dekbed volume 
én voelt het aangenaam licht.

140 x 200 cm: €180 €155
160 x 220 cm: €210 €180

240 x 220 cm: €325 €275
260 x 220 cm: €360 €305

wasbaar

Matera hoofdbord afgebeeld op 

de foto, meerprijs van € 600

Sleeplife® Kruisem
Gentsesteenweg 56
(Kruispunt N60 McDonald’s)

T. 09 384 68 36
di-vr: 10u-12u · 13u-18u

za: 10u-18u

maandag gesloten

Tijdens de solden open op zondag van 14u tot 18u

Benieuwd naar ons volledige aanbod? Bezoek sleeplife.be

Stel je eigen Comfort boxspring samen

Kies je stof of lederlook Kies je poten Kies je matrasKies je hoofdbord

Comfort Pocket matras 
Verkrijgbaar in
verschillende hardheden

Verkrijgbaar in meer dan 
200 verschillende kleuren

Verkrijgbaar in 3 hoogtes: 5 / 10 / 15 cm 
en 2 kleuren: Natuur en Wengé

Granada PalaceSky

O
p
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n

eel

Ook beschikbaar in elektrisch 
verstelbare uitvoering

Complete vlakke 
boxspring-set

160/180 x 200/210 cm  

€2.785 €2.295
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Kussen HiTec Soft

Heerlijk zacht en veerkrachtig 
kussen gevuld met polyester 
vezelbolletjes. Vormt zich 
perfect naar je hoofd.

Comforttype: zacht
Formaat: 64 x 64 cm

Kussen HiTec Kookvast

Kookvast en ultra-
antiallergisch, gevuld met 
synthetische Dacron-bolletjes 
voor enorme veerkracht.

Comforttype: stevig
Formaat: 64 x 64 cm

kookwas

vierseizoens
dekbed

Tot € 1.000 voordeel 
op Ergosleep®-bedcombinaties

Lattenbodem Ergosleep® P4  
160/180 x 200/210/220 cm
(Incl. bedkader, hoofdbord cat. A en poten vanaf een meerprijs van € 640)

- instelbaar volgens jouw SLAAP-DNA®
- verende buiglatten in gelaagd beukenhout
- uiterst duurzaam ophangsysteem met vormgeheugen

Superior Boxspring 
160/180 x 200/210 cm
(incl. hoofdbord, poten en matras)

- samengesteld met de beste materialen
- subliem slaapcomfort
- stijlvol design

+ matras
Ergosleep® Pocket 400 

vanaf €3.660

€3.095

je voelt het verschil
24 cm 20 cm

Kussen Superior Dons

Gevuld met 90% witte Mazurische 
ganzendons. Deze donsveertjes 
hebben veel volume en bieden 
zo meer steun.

Comforttype: medium
Formaat: 60 x 60  cm

Kussen Superior Dons

€35 €30 €63 €53 €155 €125

op dekbed-
overtrekken 

en lakens

- 50% totKies zelf je hoofdbord, 
stof, poten en matras

Stel je eigen 
Superior boxspring  samen

40°

95°

Kussen Visco Support Plus

Gevuld met drukverlagende 
visco. Dankzij zijn ergonomische 
vorm erg geschikt tegen 
nekklachten.

Verkrijgbaar in 3 hoogtes
Formaat: 60 x 40 cm

Kussen Visco Support Plus

€125 €95

Tot 50%
op slaapcomfort en bedtextiel

Ook beschikbaar in elektrisch 
verstelbare uitvoering

vanaf €4.183

€3.595

Matras Superior Pocket

Matras met thermisch geharde pocketveren (360/m2) 
en afdeklaag in latex. Zijdezachte matrashoes met 
verkoelende Tencel, doorstikt met ventilerend en 
vochtregulerend hybride schuim.

Comforttypes: medium / extra stevig

70/80/90 x 200/210 cm: €895 €760
140 x 200/210 cm: €1.510 €1.275
160/180 x 200/210 cm: €1.790 €1.520

Matras Functional Pocket

Matras met thermisch geharde 
pocketveren (275/m2) en Cellflex-afdeklaag 
voor budgetvriendelijke, maar
optimale ondersteuning. 

Comforttype: medium

80/90 x 200/210 cm: €490 €395
140 x 200/210 cm: €825 €700
160/180 x 200/210 cm: €980 €830

60°

Topper Comfort Visco 

Topdekmatras uit drukverlagend visco 
(traagschuim). Ideaal bij gewricht- en rugklachten. 

Comforttype: zacht - hoogte ca. 7 cm

80/90 x 200/210 cm: €435 €395
140 x 200/210 cm: €675 €610
160/180 x 200/210 cm: €840 €760

wasbaar 
& bijvulbaar

top ergonomie

Winterdekbed 
Comfort 90% Emsländische Dons (warm)

Vederlicht en zalig zacht donsdeken gevuld 
met 90% Emsländische eendendons. 
Geeft je extra warmte voor de winter.

warm
winterdekbed

140 x 200 cm: €320 €270
160 x 220 cm: €370 €315

240 x 220 cm: €555 €470
260 x 220 cm: €605 €515

Vierseizoensdekbed 
Bamboe

Antiallergisch dekbed gevuld met bamboe voor 
optimale temperatuurregulering. Dankzij de combinatie 
met synthetische vulling heeft dit dekbed volume 
én voelt het aangenaam licht.

140 x 200 cm: €180 €155
160 x 220 cm: €210 €180

240 x 220 cm: €325 €275
260 x 220 cm: €360 €305

wasbaar

Matera hoofdbord afgebeeld op 

de foto, meerprijs van € 600

Sleeplife® Kruisem
Gentsesteenweg 56
(Kruispunt N60 McDonald’s)

T. 09 384 68 36
di-vr: 10u-12u · 13u-18u

za: 10u-18u

maandag gesloten

Tijdens de solden open op zondag van 14u tot 18u

Benieuwd naar ons volledige aanbod? Bezoek sleeplife.be

1 2 3 4 5

SMS het gevonden sleutelwoord naar het nummer 6685
of BEL via uw vaste telefoontoestel naar 0905 23 305

Deelnemen kan t/m 04/06/23 tot 23.59 uur - De winnaar wordt getrokken uit de juiste inzendingen, vermeld in Blits en persoonlijk verwittigd - Deelname per oproep € 2,00
Per verzonden/ontvangen sms: € 1,00, volledige deelname € 4,00 - Organisatie: MConcept bv, Ond. nr 0826.398.329, 2018 Antwerpen, Desguinlei 90/12B
Helpdesk: 03/216 46 84 - info@mconcept.be

verzonden /ontvangen
€ 1,00 / SMS

6685 Winnaar Blits Magazine week 02: Wint een Samsung Galaxy Z Flip4: J. Booghmans / 1745 Opwijk
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SMS het gevonden sleutelwoord naar het nummer 6685
of BEL via uw vaste telefoontoestel naar 0905 23 315

Deelnemen kan t/m 02/04/23 tot 23.59 uur - De winnaar wordt getrokken uit de juiste inzendingen, vermeld in Blits en persoonlijk verwittigd - Deelname per oproep € 2,00
Per verzonden/ontvangen sms: € 1,00, volledige deelname € 4,00 - Organisatie: MConcept bv, Ond. nr 0826.398.329, 2018 Antwerpen, Desguinlei 90/12B
Helpdesk: 03/216 46 84 - info@mconcept.be

verzonden /ontvangen
€ 1,00 / SMS

6685 Winnaar Blits Magazine week 48: Wint een iPhone 14: C. Daelemans / 2890 Zoersel
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Puzzelwedstrijd
Win een Samsung Galaxy S23

De nieuwe S23-serie, met fors verbeterde camera en aandacht 
voor duurzaamheid. Het 6,1 inch scherm ligt goed in de hand en 
past makkelijk in je broekzak. De frontcamera werd een Super HDR-
selfi ecamera met 60fps en snellere autofocus. Met de 3 camera’s 
op de achterkant maak je 
haarscherpe foto’s in elke 
situatie. De Qualcomm 
Snap dragon 8 Gen 2-proces-
sor zorgt voor nog snellere 
en betere prestaties. De 
Samsung Galaxy S23 is 
compacte topklasse!
samsung.comMet deze Philips Ambilight 4K TV beleef je een sfeervolle 

kijkervaring met je favoriete fi lms, series en video’s. De 3-zijdige 
Ambilight maakt je kijkervaring nog meeslepender. Via het Android 
smart platform heb je elke fi lm in een handomdraai gevonden met 
toegang tot apps als Netfl ix, Amazon Prime Video en Disney+. Zo 
heb je altijd iets om te kijken!  philips.be

Win een Philips Ambilight 4K TV



KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof

06

MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
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Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof

06

MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)
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Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.
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Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.
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Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)
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Poseidon vanaf 1.499€*
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* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom

POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relaxvanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof Heerlijkwegdromen
vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrischverstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03Revolutionair in zijn eenvoud
Met de 3de motor bedient u de kantelfunctievoor een comfortabele zitpositie.
Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 
voor een optimale circulatie.

Onze befaamdeZero gravity positie
VeringenNosag Vering, zig-zag of golvende (onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 
BatterijHerlaadbare Lithium batterij omde relax draadloos te gebruiken.Deze is optioneel verkrijgbaar.

DraaivoetMetalen draaivoet waardoor de relaxen 
300° kunnen ronddraaien, voorzien van 
een ingebouwde stopfunctie.

PositiesVerstelbare hoofdsteun, instelbaarnaar uw ideale positie om optimaalen comfortabel te relaxen.

PootjesHoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-
timale duurzaamheid en stabiliteit.

MotorenElektrisch bediende functies metrespectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 
WAWMateriaal“High Resistance” schuimvulling, uiter-mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeemVoorkomt dat de rugleuning vande relaxfauteuil naar achter kantelt,hierdoor kan hij op 10 cm van eenmuur geplaatst worden.

Elke fauteuilzijn eigenschappen
Benieuwd hoehet werkt ? Kom dan snel naar onze showroom
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3-motorige relax Fiji
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4-motorige relax Mercurius
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Elektrisch
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Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03

Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !
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Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

SALONS

SPECIALIST IN
DRUKVERLAGENDE 

KUSSENS & MATRASSEN

BOXSPRINGS

RELAXEN
MET DRUKVERLAGENDE

FUNCTIE
MAATWERK MOGELIJK

LENTE
ACTIES

GROTE
VOORRAAD

TAFELS & STOELEN

20%
korting

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
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• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji
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• In leder of stof
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Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
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Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof

06

MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !
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• Liftfunctie
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• optie: batterij Time to  relaxvanaf

€ 983
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3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof Heerlijkwegdromen
vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrischverstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03Revolutionair in zijn eenvoud
Met de 3de motor bedient u de kantelfunctievoor een comfortabele zitpositie.
Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 
voor een optimale circulatie.

Onze befaamdeZero gravity positie
VeringenNosag Vering, zig-zag of golvende (onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 
BatterijHerlaadbare Lithium batterij omde relax draadloos te gebruiken.Deze is optioneel verkrijgbaar.

DraaivoetMetalen draaivoet waardoor de relaxen 
300° kunnen ronddraaien, voorzien van 
een ingebouwde stopfunctie.

PositiesVerstelbare hoofdsteun, instelbaarnaar uw ideale positie om optimaalen comfortabel te relaxen.

PootjesHoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-
timale duurzaamheid en stabiliteit.

MotorenElektrisch bediende functies metrespectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 
WAWMateriaal“High Resistance” schuimvulling, uiter-mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeemVoorkomt dat de rugleuning vande relaxfauteuil naar achter kantelt,hierdoor kan hij op 10 cm van eenmuur geplaatst worden.

Elke fauteuilzijn eigenschappen
Benieuwd hoehet werkt ? Kom dan snel naar onze showroom
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FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
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Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03

Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof

06

MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
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MODULAX®

RELAXEN
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is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.
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voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 
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Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
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De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

SALONS

SPECIALIST IN
DRUKVERLAGENDE 

KUSSENS & MATRASSEN

BOXSPRINGS

RELAXEN
MET DRUKVERLAGENDE

FUNCTIE
MAATWERK MOGELIJK

LENTE
ACTIES

GROTE
VOORRAAD

TAFELS & STOELEN

20%
korting

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterijTime to   relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  IRELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera
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• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf€ 1.756 in stof

vanaf€ 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
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Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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POSEIDONin leder
met batterij (draadloos)

SATURNin leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJIin stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterijTime to   relax

vanaf

€ 983
in stof

06

MODERN  IRELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf€ 1.756 in stof

vanaf€ 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zerogravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijneigenschapp
en
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Kom dan snel naar 

onze showroom

03

Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zerogravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijneigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom

POSEIDONin leder
met batterij (draadloos)

SATURNin leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJIin stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !
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2-motorige relax Essen
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   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterijTime to   relax vanaf

€ 983
in stof
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3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf€ 1.756 in stof

vanaf€ 1.486 in stofHeerlijk wegdromen
vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03 Revolutionair in zijn eenvoud
Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie voor een comfortabele zitpositie.
Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 
maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.
Onze befaamde Zerogravitypositie

Veringen Nosag Vering, zig-zag of golvende (onder)vering uit staal, die een optimaal 
zitcomfort garandeert 

Batterij Herlaadbare Lithium batterij om de relax draadloos te gebruiken. Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet Metalen draaivoet waardoor de relaxen 
300° kunnen ronddraaien, voorzien van 
een ingebouwde stopfunctie.

Posities Verstelbare hoofdsteun, instelbaar naar uw ideale positie om optimaal en comfortabel te relaxen.

Pootjes Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-
timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren Elektrisch bediende functies met respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 
WAW Materiaal “High Resistance” schuimvulling, uiter- mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem Voorkomt dat de rugleuning van de relaxfauteuil naar achter kantelt, hierdoor kan hij op 10 cm van een muur geplaatst worden.

Elke fauteuil zijneigenschappen
Benieuwd hoe het werkt ?Kom dan snel naar onze showroom
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met batterij (draadloos)

SATURNin leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJIin stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterijTime to   relax

vanaf

€ 983
in stof
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3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf€ 1.756 in stof

vanaf€ 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)
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Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03

Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zerogravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijneigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDONin leder
met batterij (draadloos)

SATURNin leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJIin stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterijTime to   relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  IRELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf€ 1.756 in stof

vanaf€ 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.
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MODULAX®
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en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zerogravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijneigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDONin leder
met batterij (draadloos)

SATURNin leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJIin stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

SALONS

SPECIALIST IN
DRUKVERLAGENDE 

KUSSENS & MATRASSEN

BOXSPRINGS

RELAXEN
MET DRUKVERLAGENDE

FUNCTIE
MAATWERK MOGELIJK

LENTE
ACTIES

GROTE
VOORRAAD

TAFELS & STOELEN

20%
korting

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterijTime to   relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  IRELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf€ 1.756 in stof

vanaf€ 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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POSEIDONin leder
met batterij (draadloos)

SATURNin leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJIin stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterijTime to   relax

vanaf

€ 983
in stof

06

MODERN  IRELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf€ 1.756 in stof

vanaf€ 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.
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RELAXEN
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en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)
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Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
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Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zerogravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof
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€ 983
in stof
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3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf€ 1.756 in stof

vanaf€ 1.486 in stofHeerlijk wegdromen
vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03 Revolutionair in zijn eenvoud
Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie voor een comfortabele zitpositie.
Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 
maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.
Onze befaamde Zerogravitypositie

Veringen Nosag Vering, zig-zag of golvende (onder)vering uit staal, die een optimaal 
zitcomfort garandeert 

Batterij Herlaadbare Lithium batterij om de relax draadloos te gebruiken. Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet Metalen draaivoet waardoor de relaxen 
300° kunnen ronddraaien, voorzien van 
een ingebouwde stopfunctie.

Posities Verstelbare hoofdsteun, instelbaar naar uw ideale positie om optimaal en comfortabel te relaxen.

Pootjes Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-
timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren Elektrisch bediende functies met respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 
WAW Materiaal “High Resistance” schuimvulling, uiter- mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem Voorkomt dat de rugleuning van de relaxfauteuil naar achter kantelt, hierdoor kan hij op 10 cm van een muur geplaatst worden.

Elke fauteuil zijneigenschappen
Benieuwd hoe het werkt ?Kom dan snel naar onze showroom
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2 motors + liftfunctie
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met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterijTime to   relax

vanaf

€ 983
in stof
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3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf€ 1.756 in stof

vanaf€ 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
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Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende
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(Cat. Z)
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Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
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* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03

Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zerogravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijneigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDONin leder
met batterij (draadloos)

SATURNin leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJIin stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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vanaf€ 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterijTime to   relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  IRELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf€ 1.756 in stof

vanaf€ 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
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MODULAX®
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Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zerogravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijneigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDONin leder
met batterij (draadloos)

SATURNin leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJIin stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

SALONS

SPECIALIST IN
DRUKVERLAGENDE 

KUSSENS & MATRASSEN

BOXSPRINGS

RELAXEN
MET DRUKVERLAGENDE

FUNCTIE
MAATWERK MOGELIJK

LENTE
ACTIES

GROTE
VOORRAAD

TAFELS & STOELEN

20%
korting

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterijTime to   relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  IRELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf€ 1.756 in stof

vanaf€ 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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POSEIDONin leder
met batterij (draadloos)

SATURNin leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJIin stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterijTime to   relax

vanaf

€ 983
in stof

06

MODERN  IRELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf€ 1.756 in stof

vanaf€ 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03

Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zerogravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijneigenschapp
en

Benieu
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het wer
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Kom dan snel naar 

onze showroom
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SATURNin leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJIin stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterijTime to   relax vanaf

€ 983
in stof
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3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf€ 1.756 in stof

vanaf€ 1.486 in stofHeerlijk wegdromen
vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03 Revolutionair in zijn eenvoud
Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie voor een comfortabele zitpositie.
Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 
maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.
Onze befaamde Zerogravitypositie

Veringen Nosag Vering, zig-zag of golvende (onder)vering uit staal, die een optimaal 
zitcomfort garandeert 

Batterij Herlaadbare Lithium batterij om de relax draadloos te gebruiken. Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet Metalen draaivoet waardoor de relaxen 
300° kunnen ronddraaien, voorzien van 
een ingebouwde stopfunctie.

Posities Verstelbare hoofdsteun, instelbaar naar uw ideale positie om optimaal en comfortabel te relaxen.

Pootjes Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-
timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren Elektrisch bediende functies met respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 
WAW Materiaal “High Resistance” schuimvulling, uiter- mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem Voorkomt dat de rugleuning van de relaxfauteuil naar achter kantelt, hierdoor kan hij op 10 cm van een muur geplaatst worden.

Elke fauteuil zijneigenschappen
Benieuwd hoe het werkt ?Kom dan snel naar onze showroom
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2 motors + liftfunctie
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met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterijTime to   relax

vanaf

€ 983
in stof
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3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf€ 1.756 in stof

vanaf€ 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.
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Pandora vanaf 1.399€*
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Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
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Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
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* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03

Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zerogravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijneigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDONin leder
met batterij (draadloos)

SATURNin leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJIin stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterijTime to   relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  IRELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf€ 1.756 in stof

vanaf€ 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.
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en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zerogravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijneigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDONin leder
met batterij (draadloos)

SATURNin leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJIin stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

SALONS

SPECIALIST IN
DRUKVERLAGENDE 

KUSSENS & MATRASSEN

BOXSPRINGS

RELAXEN
MET DRUKVERLAGENDE

FUNCTIE
MAATWERK MOGELIJK

LENTE
ACTIES

GROTE
VOORRAAD

TAFELS & STOELEN

20%
korting

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof

06

MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud
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Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 
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Zero gravity
positie
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(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
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Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relaxvanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof Heerlijkwegdromen
vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrischverstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03Revolutionair in zijn eenvoud
Met de 3de motor bedient u de kantelfunctievoor een comfortabele zitpositie.
Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 
voor een optimale circulatie.

Onze befaamdeZero gravity positie
VeringenNosag Vering, zig-zag of golvende (onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 
BatterijHerlaadbare Lithium batterij omde relax draadloos te gebruiken.Deze is optioneel verkrijgbaar.

DraaivoetMetalen draaivoet waardoor de relaxen 
300° kunnen ronddraaien, voorzien van 
een ingebouwde stopfunctie.

PositiesVerstelbare hoofdsteun, instelbaarnaar uw ideale positie om optimaalen comfortabel te relaxen.

PootjesHoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-
timale duurzaamheid en stabiliteit.

MotorenElektrisch bediende functies metrespectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 
WAWMateriaal“High Resistance” schuimvulling, uiter-mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeemVoorkomt dat de rugleuning vande relaxfauteuil naar achter kantelt,hierdoor kan hij op 10 cm van eenmuur geplaatst worden.

Elke fauteuilzijn eigenschappen
Benieuwd hoehet werkt ? Kom dan snel naar onze showroom
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SATURN in leder
met batterij (draadloos)
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2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende
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* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 
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Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud
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voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

SALONS

SPECIALIST IN
DRUKVERLAGENDE 

KUSSENS & MATRASSEN

BOXSPRINGS

RELAXEN
MET DRUKVERLAGENDE

FUNCTIE
MAATWERK MOGELIJK

LENTE
ACTIES

GROTE
VOORRAAD

TAFELS & STOELEN

20%
korting

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relaxvanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof Heerlijkwegdromen
vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrischverstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
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Regelt de gewenste positie.
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03Revolutionair in zijn eenvoud
Met de 3de motor bedient u de kantelfunctievoor een comfortabele zitpositie.
Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 
voor een optimale circulatie.

Onze befaamdeZero gravity positie
VeringenNosag Vering, zig-zag of golvende (onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 
BatterijHerlaadbare Lithium batterij omde relax draadloos te gebruiken.Deze is optioneel verkrijgbaar.

DraaivoetMetalen draaivoet waardoor de relaxen 
300° kunnen ronddraaien, voorzien van 
een ingebouwde stopfunctie.

PositiesVerstelbare hoofdsteun, instelbaarnaar uw ideale positie om optimaalen comfortabel te relaxen.

PootjesHoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-
timale duurzaamheid en stabiliteit.

MotorenElektrisch bediende functies metrespectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 
WAWMateriaal“High Resistance” schuimvulling, uiter-mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeemVoorkomt dat de rugleuning vande relaxfauteuil naar achter kantelt,hierdoor kan hij op 10 cm van eenmuur geplaatst worden.

Elke fauteuilzijn eigenschappen
Benieuwd hoehet werkt ? Kom dan snel naar onze showroom

03Revolutionair in zijn eenvoud
Met de 3de motor bedient u de kantelfunctievoor een comfortabele zitpositie.
Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 
voor een optimale circulatie.

Onze befaamdeZero gravity positie
VeringenNosag Vering, zig-zag of golvende (onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 
BatterijHerlaadbare Lithium batterij omde relax draadloos te gebruiken.Deze is optioneel verkrijgbaar.

DraaivoetMetalen draaivoet waardoor de relaxen 
300° kunnen ronddraaien, voorzien van 
een ingebouwde stopfunctie.

PositiesVerstelbare hoofdsteun, instelbaarnaar uw ideale positie om optimaalen comfortabel te relaxen.

PootjesHoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-
timale duurzaamheid en stabiliteit.

MotorenElektrisch bediende functies metrespectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 
WAWMateriaal“High Resistance” schuimvulling, uiter-mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeemVoorkomt dat de rugleuning vande relaxfauteuil naar achter kantelt,hierdoor kan hij op 10 cm van eenmuur geplaatst worden.

Elke fauteuilzijn eigenschappen
Benieuwd hoehet werkt ? Kom dan snel naar onze showroom

POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
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Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.
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en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
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Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03

Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof

06

MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
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in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP
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Revolutionair in zijn eenvoud
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Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 
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Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 
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Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

SALONS

SPECIALIST IN
DRUKVERLAGENDE 

KUSSENS & MATRASSEN

BOXSPRINGS

RELAXEN
MET DRUKVERLAGENDE

FUNCTIE
MAATWERK MOGELIJK

LENTE
ACTIES

GROTE
VOORRAAD

TAFELS & STOELEN

20%
korting

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03

Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relaxvanaf

€ 983
in stof

06

MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof Heerlijkwegdromen
vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrischverstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
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uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP
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De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03Revolutionair in zijn eenvoud
Met de 3de motor bedient u de kantelfunctievoor een comfortabele zitpositie.
Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 
voor een optimale circulatie.

Onze befaamdeZero gravity positie
VeringenNosag Vering, zig-zag of golvende (onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 
BatterijHerlaadbare Lithium batterij omde relax draadloos te gebruiken.Deze is optioneel verkrijgbaar.

DraaivoetMetalen draaivoet waardoor de relaxen 
300° kunnen ronddraaien, voorzien van 
een ingebouwde stopfunctie.

PositiesVerstelbare hoofdsteun, instelbaarnaar uw ideale positie om optimaalen comfortabel te relaxen.

PootjesHoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-
timale duurzaamheid en stabiliteit.

MotorenElektrisch bediende functies metrespectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 
WAWMateriaal“High Resistance” schuimvulling, uiter-mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeemVoorkomt dat de rugleuning vande relaxfauteuil naar achter kantelt,hierdoor kan hij op 10 cm van eenmuur geplaatst worden.

Elke fauteuilzijn eigenschappen
Benieuwd hoehet werkt ? Kom dan snel naar onze showroom
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof

06

MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)
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ONTDEK DE
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Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
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Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03

Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Hoekcombinatie Raymond
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• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof

06

MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)
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Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
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topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
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(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

SALONS

SPECIALIST IN
DRUKVERLAGENDE 

KUSSENS & MATRASSEN

BOXSPRINGS

RELAXEN
MET DRUKVERLAGENDE

FUNCTIE
MAATWERK MOGELIJK

LENTE
ACTIES

GROTE
VOORRAAD

TAFELS & STOELEN

20%
korting

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relaxvanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof Heerlijkwegdromen
vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrischverstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)
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Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03Revolutionair in zijn eenvoud
Met de 3de motor bedient u de kantelfunctievoor een comfortabele zitpositie.
Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 
voor een optimale circulatie.

Onze befaamdeZero gravity positie
VeringenNosag Vering, zig-zag of golvende (onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 
BatterijHerlaadbare Lithium batterij omde relax draadloos te gebruiken.Deze is optioneel verkrijgbaar.

DraaivoetMetalen draaivoet waardoor de relaxen 
300° kunnen ronddraaien, voorzien van 
een ingebouwde stopfunctie.

PositiesVerstelbare hoofdsteun, instelbaarnaar uw ideale positie om optimaalen comfortabel te relaxen.

PootjesHoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-
timale duurzaamheid en stabiliteit.

MotorenElektrisch bediende functies metrespectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 
WAWMateriaal“High Resistance” schuimvulling, uiter-mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeemVoorkomt dat de rugleuning vande relaxfauteuil naar achter kantelt,hierdoor kan hij op 10 cm van eenmuur geplaatst worden.

Elke fauteuilzijn eigenschappen
Benieuwd hoehet werkt ? Kom dan snel naar onze showroom
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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vanaf € 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
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ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
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Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03

Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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vanaf € 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof

06

MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)
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Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
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DOWNLOAD DE MODULAX ® APP
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de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.
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Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
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het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom

POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof
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VOORRAAD
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20%
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN
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is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP
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(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
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Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
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MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.
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combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
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Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
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Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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SATURN in leder
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2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.
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Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP
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Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relaxvanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof Heerlijkwegdromen
vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrischverstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
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Regelt de gewenste positie.
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combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP
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De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03Revolutionair in zijn eenvoud
Met de 3de motor bedient u de kantelfunctievoor een comfortabele zitpositie.
Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 
voor een optimale circulatie.

Onze befaamdeZero gravity positie
VeringenNosag Vering, zig-zag of golvende (onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 
BatterijHerlaadbare Lithium batterij omde relax draadloos te gebruiken.Deze is optioneel verkrijgbaar.

DraaivoetMetalen draaivoet waardoor de relaxen 
300° kunnen ronddraaien, voorzien van 
een ingebouwde stopfunctie.

PositiesVerstelbare hoofdsteun, instelbaarnaar uw ideale positie om optimaalen comfortabel te relaxen.

PootjesHoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-
timale duurzaamheid en stabiliteit.

MotorenElektrisch bediende functies metrespectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 
WAWMateriaal“High Resistance” schuimvulling, uiter-mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeemVoorkomt dat de rugleuning vande relaxfauteuil naar achter kantelt,hierdoor kan hij op 10 cm van eenmuur geplaatst worden.

Elke fauteuilzijn eigenschappen
Benieuwd hoehet werkt ? Kom dan snel naar onze showroom
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
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DOWNLOAD DE MODULAX ® APP
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03

Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof

06

MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
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Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP
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de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom

POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

SALONS

SPECIALIST IN
DRUKVERLAGENDE 

KUSSENS & MATRASSEN

BOXSPRINGS

RELAXEN
MET DRUKVERLAGENDE

FUNCTIE
MAATWERK MOGELIJK

LENTE
ACTIES

GROTE
VOORRAAD

TAFELS & STOELEN

20%
korting

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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SATURN in leder
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ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
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* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relaxvanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof Heerlijkwegdromen
vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrischverstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
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Regelt de gewenste positie.
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DOWNLOAD DE MODULAX ® APP
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03Revolutionair in zijn eenvoud
Met de 3de motor bedient u de kantelfunctievoor een comfortabele zitpositie.
Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 
voor een optimale circulatie.

Onze befaamdeZero gravity positie
VeringenNosag Vering, zig-zag of golvende (onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 
BatterijHerlaadbare Lithium batterij omde relax draadloos te gebruiken.Deze is optioneel verkrijgbaar.

DraaivoetMetalen draaivoet waardoor de relaxen 
300° kunnen ronddraaien, voorzien van 
een ingebouwde stopfunctie.

PositiesVerstelbare hoofdsteun, instelbaarnaar uw ideale positie om optimaalen comfortabel te relaxen.

PootjesHoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-
timale duurzaamheid en stabiliteit.

MotorenElektrisch bediende functies metrespectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 
WAWMateriaal“High Resistance” schuimvulling, uiter-mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeemVoorkomt dat de rugleuning vande relaxfauteuil naar achter kantelt,hierdoor kan hij op 10 cm van eenmuur geplaatst worden.

Elke fauteuilzijn eigenschappen
Benieuwd hoehet werkt ? Kom dan snel naar onze showroom
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SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof

06

MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.
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Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
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* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03

Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof

06

MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)
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Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
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Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*
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Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

SALONS

SPECIALIST IN
DRUKVERLAGENDE 

KUSSENS & MATRASSEN

BOXSPRINGS

RELAXEN
MET DRUKVERLAGENDE

FUNCTIE
MAATWERK MOGELIJK

LENTE
ACTIES

GROTE
VOORRAAD

TAFELS & STOELEN

20%
korting

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
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DOWNLOAD DE MODULAX ® APP
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relaxvanaf

€ 983
in stof
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3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof Heerlijkwegdromen
vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrischverstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03Revolutionair in zijn eenvoud
Met de 3de motor bedient u de kantelfunctievoor een comfortabele zitpositie.
Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 
voor een optimale circulatie.

Onze befaamdeZero gravity positie
VeringenNosag Vering, zig-zag of golvende (onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 
BatterijHerlaadbare Lithium batterij omde relax draadloos te gebruiken.Deze is optioneel verkrijgbaar.

DraaivoetMetalen draaivoet waardoor de relaxen 
300° kunnen ronddraaien, voorzien van 
een ingebouwde stopfunctie.

PositiesVerstelbare hoofdsteun, instelbaarnaar uw ideale positie om optimaalen comfortabel te relaxen.

PootjesHoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-
timale duurzaamheid en stabiliteit.

MotorenElektrisch bediende functies metrespectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 
WAWMateriaal“High Resistance” schuimvulling, uiter-mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeemVoorkomt dat de rugleuning vande relaxfauteuil naar achter kantelt,hierdoor kan hij op 10 cm van eenmuur geplaatst worden.

Elke fauteuilzijn eigenschappen
Benieuwd hoehet werkt ? Kom dan snel naar onze showroom
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*
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* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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vanaf

€ 983
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3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
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4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie
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Heerlijk
wegdromen

vanaf
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in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
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Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !
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Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP
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Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

SALONS

SPECIALIST IN
DRUKVERLAGENDE 

KUSSENS & MATRASSEN

BOXSPRINGS

RELAXEN
MET DRUKVERLAGENDE

FUNCTIE
MAATWERK MOGELIJK

LENTE
ACTIES

GROTE
VOORRAAD

TAFELS & STOELEN

20%
korting

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relaxvanaf

€ 983
in stof

06

MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof Heerlijkwegdromen
vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrischverstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03Revolutionair in zijn eenvoud
Met de 3de motor bedient u de kantelfunctievoor een comfortabele zitpositie.
Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 
voor een optimale circulatie.

Onze befaamdeZero gravity positie
VeringenNosag Vering, zig-zag of golvende (onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 
BatterijHerlaadbare Lithium batterij omde relax draadloos te gebruiken.Deze is optioneel verkrijgbaar.

DraaivoetMetalen draaivoet waardoor de relaxen 
300° kunnen ronddraaien, voorzien van 
een ingebouwde stopfunctie.

PositiesVerstelbare hoofdsteun, instelbaarnaar uw ideale positie om optimaalen comfortabel te relaxen.

PootjesHoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-
timale duurzaamheid en stabiliteit.

MotorenElektrisch bediende functies metrespectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 
WAWMateriaal“High Resistance” schuimvulling, uiter-mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeemVoorkomt dat de rugleuning vande relaxfauteuil naar achter kantelt,hierdoor kan hij op 10 cm van eenmuur geplaatst worden.

Elke fauteuilzijn eigenschappen
Benieuwd hoehet werkt ? Kom dan snel naar onze showroom
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
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STEEDS EEN
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véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof

06

MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03

Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterij Time to  relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  I RELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf € 1.756 in stof

vanaf € 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg: Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen: Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant: Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen: Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

in fo@modulax .com -  www.modulax .be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX ® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen: De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
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Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
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Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)
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hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zero gravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijn eigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDON in leder
met batterij (draadloos)

SATURN in leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJI in stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit) met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf € 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

SALONS

SPECIALIST IN
DRUKVERLAGENDE 

KUSSENS & MATRASSEN

BOXSPRINGS

RELAXEN
MET DRUKVERLAGENDE

FUNCTIE
MAATWERK MOGELIJK

LENTE
ACTIES

GROTE
VOORRAAD

TAFELS & STOELEN

20%
korting

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  
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• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterijTime to   relax

vanaf

€ 983
in stof
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MODERN  IRELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf€ 1.756 in stof

vanaf€ 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN
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en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)
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Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
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Regelt de gewenste positie.
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MODULAX®

RELAXEN
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info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.
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Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
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* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterijTime to   relax

vanaf

€ 983
in stof
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3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf€ 1.756 in stof

vanaf€ 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
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ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.
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uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03

Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zerogravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijneigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDONin leder
met batterij (draadloos)

SATURNin leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJIin stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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Hoekcombinatie Raymond
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• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

Ontdek onze
stijlvolle relaxen

13

2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterijTime to   relax vanaf

€ 983
in stof

06

MODERN  IRELAXFAUTEUILS

3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf€ 1.756 in stof

vanaf€ 1.486 in stofHeerlijk wegdromen
vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
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Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.

03 Revolutionair in zijn eenvoud
Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie voor een comfortabele zitpositie.
Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 
maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.
Onze befaamde Zerogravitypositie

Veringen Nosag Vering, zig-zag of golvende (onder)vering uit staal, die een optimaal 
zitcomfort garandeert 

Batterij Herlaadbare Lithium batterij om de relax draadloos te gebruiken. Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet Metalen draaivoet waardoor de relaxen 
300° kunnen ronddraaien, voorzien van 
een ingebouwde stopfunctie.

Posities Verstelbare hoofdsteun, instelbaar naar uw ideale positie om optimaal en comfortabel te relaxen.

Pootjes Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-
timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren Elektrisch bediende functies met respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 
WAW Materiaal “High Resistance” schuimvulling, uiter- mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem Voorkomt dat de rugleuning van de relaxfauteuil naar achter kantelt, hierdoor kan hij op 10 cm van een muur geplaatst worden.

Elke fauteuil zijneigenschappen
Benieuwd hoe het werkt ?Kom dan snel naar onze showroom
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
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of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterijTime to   relax

vanaf

€ 983
in stof
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3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf€ 1.756 in stof

vanaf€ 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.
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Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.
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Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
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* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zerogravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijneigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDONin leder
met batterij (draadloos)

SATURNin leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJIin stof
met batterij (draadloos)
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Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

KOM LANGS EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN !

Slapen : Beverestraat 70, 9700 Oudenaarde  I  Relaxen : Gentstraat 2, 9700 Oudenaarde  I  ruime privéparking
055 61 06 99 • info@mafoulit.be • shop online via mafoulit.be • volg ons op  en 
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stijlvolle relaxen
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2-motorige relax Essen

• Verstelbare rugleuning, hoofd-
   en voetensteun
• Liftfunctie
• In leder of stof
• optie: batterijTime to   relax

vanaf

€ 983
in stof
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3-motorige relax Fiji

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder en/of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

3-motorige relax Hera

• Verstelbare rugleuning en voetensteun
• Kantelfunctie
• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

4-motorige relax Mercurius

• Elektrisch verstelbare rugleuning, 
   hoofd- en voetensteun
• Kantelfunctie
• In leder of stof
• Optie: draadloos en/of liftfunctie

vanaf€ 1.756 in stof

vanaf€ 1.486 in stof

Heerlijk
wegdromen

vanaf

€ 1.486
in stof

Elektrisch
verstelbaar

Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij

Pandora vanaf 1.399€*
(Cat. Z)

Antwerpen:De Schoenmaeker - Mechelen, De Bedstee - Herselt, De Slaapboetiek - Antwerpen, Kempi Meubel - Hoogstraten, Matthieu’s Beddenbedrijf - Antwerpen, 
Meubelpaleis Leemans - Merksplas, Odrada Interieur - Balen, Primalux - Herentals, Veco Meubelen - Wuustwezel, Zit Idee - Bornem. Limburg:Heylen - Peer, Nibema - Riemst, 
Prenuptia - Genk, Thomas Interieur - Tessenderlo. Oost-Vlaanderen:Colifac - Sint-Niklaas, Deba Meubelen - Belsele, Eronda Woonmode - Erpe-Mere, Fabrieksmeubel - Gent, 
Foucart - Oudenaarde, Im Willems - Eeklo, Living+ - Dendermonde, Lucas Meubelen - Haaltert, Maes Boons - Kruibeke, Makri Meubelen - Ronse, Steyaert Meubelen - Aalter,
Time 2 Sleep - Geraardsbergen. Vlaams-Brabant:Bedking-Ergopolis - Boortmeerbeek, Heim Polle - Gooik (Leerbeek), Heylen - Kortenberg, Keldermans Wonen - Lubbeek,
Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij
Verstelbare hoofdsteun*

Regelt de gewenste positie.

ONTDEK DE
STIJLVOLLE
MODULAX®

RELAXEN

Eén van de vele voordelen van de MODULAX ® collectie
is de uitgebreide keuze aan modellen en kleuren (stoffen
en leders) zodat deze relaxfauteuils in elk interieur passen.

Jarenlang onderzoek resulteerde in een optimale 
combinatie van comfort en ergonomie.

Heerlijk ontspannen bij u thuis ? Kies een relaxzetel uit het 
uitgebreide MODULAX ® gamma !

info@modulax.com - www.modulax.be

Download nu de gratis MODULAX® app en ontdek
uw favoriete relaxzetel in real-time bij u thuis.

DOWNLOAD DE MODULAX® APP

Verstelbare rugleuning en voetensteun*

De 1ste motor bedient de voetensteun,
de 2e motor de rugleuning.  motor de rugleuning. 

Zero gravity positie*

De 3de motor bedient de kantelfunctie voor een
comfortabele zitpositie en bevordert de bloedcirculatie.

* Optie : draadloos dankzij batterij
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Time 2 Sleep - Grimbergen, Vastiau-Godeau - Alsemberg, Zit Idee - Asse. West-Vlaanderen:Euro Shop - Roeselare, Kunst- en Meubelhuis Vandevoorde - Ieper,
Meubelen Desmet - Wakken, Molecule - Vichte, Plasman - Veurne/Koksijde, Sleepworld - Nieuwpoort, Stevens - Oedelem, Time 2 Sleep - Wevelgem, Top Center - Oostende

Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)
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Poseidon vanaf 1.499€*
(Cat. Z)

* Optie : draadloos dankzij batterij

Met de 3e motor bedient u de kantelfunctie 

voor een comfortabele zitpositie. Niet enkel 

is dit een uiterst aangename positie maar 

bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie. 

Één van de vele voordelen van onze collectie 
relaxzetels is de uitgebreide keuze aan 
modellen en kleuren (sto en en leders) zodat 
de relaxfauteuils in elk interieur passen. 

Onze befaamde
“Zero gravity positie”

Verstelbare 
hoofdsteun

Verstelbare rugleuning
& voetensteun

De 1e motor bedient de 

voetensteun, de 2e motor de 

rugleuning.

Regelt de gewenste positie.
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Revolutionair in zijn eenvoud

Met de 3de motor bedient u de kantelfunctie

voor een comfortabele zitpositie.

Niet enkel is dit een uiterst aangename positie 

maar bevordert deze tegelijk ook de bloedstroom 

voor een optimale circulatie.

Onze befaamde

Zerogravity
positie

Veringen

Nosag Vering, zig-zag of golvende 

(onder)vering uit staal, die een optimaal 

zitcomfort garandeert 

Batterij

Herlaadbare Lithium batterij om

de relax draadloos te gebruiken.

Deze is optioneel verkrijgbaar.

Draaivoet

Metalen draaivoet waardoor de relaxen 

300° kunnen ronddraaien, voorzien van 

een ingebouwde stopfunctie.

Posities

Verstelbare hoofdsteun, instelbaar

naar uw ideale positie om optimaal

en comfortabel te relaxen.

Pootjes

Hoge kwaliteit kunstof voetjes voor op-

timale duurzaamheid en stabiliteit.

Motoren

Elektrisch bediende functies met

respectievelijk 1, 2, 3 of 4 motoren. 

WAW

Materiaal

“High Resistance” schuimvulling, uiter-

mate geschikt voor intensief gebruik.

Wall-away systeem

Voorkomt dat de rugleuning van

de relaxfauteuil naar achter kantelt,

hierdoor kan hij op 10 cm van een

muur geplaatst worden.

Elke fauteuil

zijneigenschapp
en

Benieu
wd ho

e

het wer
kt ?

Kom dan snel naar 

onze showroom
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POSEIDONin leder
met batterij (draadloos)

SATURNin leder
met batterij (draadloos)

ESSEN in leder
2 motors + liftfunctie

FIJIin stof
met batterij (draadloos)

14

Ben je op zoek naar een comfortabel salon?
Dan is de combinatie Raymond een absolute 
topper in ons assortiment, met ongeloofelijk 
véél mogelijkheden in zowel opstelling als afwer-
king. Je kan kiezen voor een klassieke opstelling
(3-zit, 2-zit, 1-zit)met of zonder relaxfunctie 
of een hoekcombinatie in verschillende afme-
tingen. Kom kijken en overtuig jezelf !  

Hoekcombinatie Raymond

• Manueel verstelbare hoofdsteun
• In leder of stof
• optie: batterij en elektrische relaxfunctie

vanaf€ 2.466 in stof

STEEDS EEN
GROTE 

VOORRAAD

SALONS

SPECIALIST IN
DRUKVERLAGENDE 

KUSSENS & MATRASSEN

BOXSPRINGS

RELAXEN
MET DRUKVERLAGENDE

FUNCTIE
MAATWERK MOGELIJK

LENTE
ACTIES

GROTE
VOORRAAD

TAFELS & STOELEN

20%
korting


