
FENIKS WACHTKAMERSTOEL

Feniks, een familiebeeld

Een stoel met drieënveertig varianten, dat is Feniks. Met en 
zonder  armleggers, breed of smal, als sledestoel, barkruk 
of als traverse: Feniks past altijd, overal en natuurlijk in alle 
denkbare combinaties.

Specificaties  

Onderstel Buis Ø 20x2 mm
gepoedercoat in standaard kleuren
Houtdelen Gelamineerd
beukenhout blank gelakt
Beits Houtdelen gebeitst in standaard 
beitskleuren
Schuim Standaard voorzien van 
brandvertragend koudschuim
Armleggers PA zwart
Glijders Standaard glijder
kunststof, POM
Stapelbaarheid 12 stuks
op transportwagen, 8 stuks vrijstaand
Stapelplaat Standaard
Feniks Transportwagen
Lengte 93 cm, breedte 65 cm,
hoogte incl. stapel 144 cm
Bijpassende tafels Lacrosse,
Temo, Wishbone
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REFERENCEREFERENCE

PRODUCT 
FENIKS

LOCATION 
OOIPOORTKERK, DOESBURG -NL

‹‹

NL

De Ooipoortkerk in Doesburg is in 
gebruik bij een samenwerkings-
gemeente: de christelijke gerefor-
meerde kerk en de gereformeerde 
kerk vrijgemaakt. Het gebouw wordt 
aangemerkt als monument. Het 
pand uit 1896 is gebouwd in de 
neorenaissance stijl. Casala’s Feniks 
stoelen geven het interieur van de 
kerk een modern uiterlijk. 

DE

Die Ooipoort-Kirche in Doesburg 
gehört zu einer Kooperations-Ge-
meinde: Die christlich reformierte 
Kirche und die freie reformierte Kir-
che. Das Gebäude ist als Baudenk-
mal eingestuft. Das 1896 errichtete 
Gebäude ist im Neo-Renaissance-Stil 
erbaut. Die Feniks-Stühle von Casala 
verleihen dem Interieur der Kirche 
ein modernes Aussehen.

UK

The Ooipoortkerk in Doesburg is in 
use as a co-operation congrega-
tion: the Christian Reformed Church 
and the released reformed church. 
The 1896 building is a listed mon-
ument and is built in neo-Renais-
sance style. Casala’s Feniks chairs 
give the interior of the church  
a modern look.

FR

La Ooipoortkerk à Doesburg est utili-
sée par un groupement de paroisses: 
l’église réformée chrétienne et l’église 
réformée libérée. Le bâtiment est 
classé en tant que monument histo-
rique. L’immeuble de style néo-renais-
sance date de 1896. Les sièges Feniks 
de Casala confèrent une allure contem-
poraine à l’intérieur de l’église.
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De vierpootstoel van Feniks kan eenvoudig worden 
gekoppeld en gestapeld. Alle Feniks modellen   
kunnen zonder gereedschap worden gekoppeld 
met een paniekvergrendeling. De stoelen kunnen 
makkelijk tot 8 stuks worden gestapeld en vervoerd 
met een steek- of transportwagen. Hiermee heeft u 
de Feniks stoelen altijd snel en efficiënt opgeruimd 
en opgeborgen.

WIDE ARMRESTS FOR
OPTIMAL SUPPORT

INVISIBLE CONNECTION
OF THE BACKREST

Rug 2468 voorzien van
netbespanning in standaard kleur zwart

De Feniks XL zitting is breder en dieper dan 
bij de standaarduitvoering. De rugleuning is 
royaler. Bij de Deluxe stoffering zijn zitting en 
rugleuning nog eens extra dik gestoffeerd. 
Voor alle gelegenheden waarbij men lang en 
comfortabel wil zitten.

SMOOTH AND
CLEAN WELDS

LINKING
AND STACKING

De Feniks stoelen blinken uit door hun fraaie, 
perfect afgewerkte vormgeving. Nergens zijn 
schroefverbindingen of onregelmatigheden door het 
lassen te zien. Voor deze innovatieve en intelligente 
vormgeving is Feniks tweemaal beloond:
met de AIT Innovation Award en met de Innovation 
Award Best of Neocon in Chicago.



FENIKS WACHTKAMERSTOEL

STACKABLE UP TO 8 PIECES

Kwaliteit tot in ieder detail

Door de ranke buis veert Feniks sledestoel
bijzonder comfortabel. De vorm van het 
frame voorkomt dat de stoel achterover 
kiept én zorgt ervoor dat de rugleuning de 
wand niet  eschadigt. De zitting wordt door 
een  tapelplaat beschermd tijdens het 
stapelen.

PLEASANT SPRING EFFECT



FENIKS BARIATRIC

FENIKS
BARIATRIC

NL

Feniks Bariatric is een extra brede 
stoel die geschikt is voor wachtruim-
ten. De stoel heeft een breedte van 66 
cm en kan een gewicht van maximaal 
250 kg ondersteunen. Een buisvor-
mig stalen frame met softgrip hand-
grepen zorgt voor een stabiele onder-
steuning bij het opstaan uit de stoel. 
Hij biedt de gebruiker een goed zit-
comfort door het dikke schuim in de 
zitting en rugleuning. De stoel kan 
worden voorzien van een antimicro-
biële bekleding, die het schoonmaken 
van de stoel nog makkelijker maakt. 

DE

Feniks Bariatric ist ein extra breiter 
Stuhl, geeignet für Warteräume. Die-
ser Stuhl ist mit 66 cm extra breit und 
kann belastet werden bis 250 kg. Die 
Armlehnen, mit Weichschaum über-
zogen, sind sehr weit vorn am stabi-
len Stahlrohrgestell angebracht und 
unterstützten so das Aufstehen aus 
dem Stuhl. Er bietet außerdem durch 
den dickeren Schaum in Sitz und 
Rücken einen guten Sitzkomfort für 
jeden Nutzer. Die Polster können opti-
onal bezogen werden mit einem anti-
microbakteriell ausgestattetem Stoff. 
Das erleichtert die tägliche Reinigung.

FR

Feniks Bariatric est un siège pour 
forte corpulence adapté aux espaces 
d’attente. Ce siège, large de 66 cm, 
peut supporter un poids allant jusqu’à 
250 kg. Le châssis tubulaire en acier 
équipé d’accoudoirs confortables offre 
un soutien stable lorsqu’on se lève du 
siège. Il garantit un excellent confort 
d’assise aux visiteurs grâce à l’épais-
seur de mousse de l’assise et du dos-
sier. Le siège peut également être 
équipé d’une garniture anti-micro-
bienne facilitant le nettoyage. 

FENIKS FENIKS

Feniks Bariatric is a heavy-duty chair suitable 
for waiting areas. The seat has a width of 66 cm 
and can support guests up to 250 kgs. A tubular 

steel frame with soft-grip armrests provides 
stable support when getting up from the chair. 
It provides good sitting comfort for your visitor 
due to the thick foam on the seat and backrest. 
The chair can be supplied with antimicrobial 

upholstery which makes the chair easy to clean.
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Feniks Bariatric is een extra brede stoel 
die geschikt is voor wachtruimten. De 
stoel heeft een breedte van 66 cm en 
kan een gewicht van maximaal 250 kg 
ondersteunen. Een buisvormig stalen 
frame met softgrip handgrepen zorgt 
voor een stabiele ondersteuning bij 
het opstaan uit de stoel. Hij biedt de 
gebruiker een goed zitcomfort door het 
dikke schuim in de zitting en rugleuning. 
De stoel kan worden voorzien van 
een antimicrobiële bekleding, die 
het schoonmaken van de stoel nog 
makkelijker maakt.

heavy-duty chair

Feniks is een stoel die door zijn veelzijdigheid 
eenvoudig kan worden afgestemd op 
verschillende gelegenheden. Alle modellen 
uit de Feniks familie zijn multifunctioneel en 
gemakkelijk inzetbaar voor uiteenlopende 
doeleinden. Wat uw doel ook is, met Feniks weet u 
zeker dat u goed zit.

De Feniks barkruk biedt een comfortabele 
ondersteuning tijdens de nazit of borrel. 
Uitgevoerd van laag naar hoog, nodigt hij uit aan 
tafel, counter of bar. Met zijn moderne uitstraling 
zorgt hij voor een geslaagde afsluiting van elke 
bijeenkomst. De Feniks barkruk biedt kwaliteit 
waar je van opkijkt!



FENIKS WACHTKAMERBANK

De Feniks Traversebanken combineren een 
stijlvolle uitstraling met veel functionele 
voordelen. Zij zijn eenvoudig onderling te 
verbinden door middel van een slimme 
koppelpoot. De poten zorgen er bovendien voor 
dat de rugleuning vrij van de wand blijft. Tevens 
kan de Feniks worden voorzien van tafelbladen 
en koppelelementen waarbij meerdere banken 
tot één geheel gevormd kunnen worden.

FENIKS
TRAVERSE

NL

De Feniks Traversebanken combine-
ren een stijlvolle uitstraling met veel 
functionele voordelen. Zij zijn eenvou-
dig onderling te verbinden door mid-
del van een slimme koppelpoot. De 
poten zorgen er bovendien voor dat 
de rugleuning vrij van de wand blijft. 
Tevens kan de Feniks worden voor-
zien van tafelbladen en koppelele-
menten waarbij meerdere banken tot 
één geheel gevormd kunnen worden.

DE

Die Traversebänke von Feniks kom-
binieren einen stilvollen Look mit vie-
len funktionellen Vorteilen. Sie können 
mit einem intelligenten Verbindungs-
stück einfach miteinander verbunden 
werden. Die Beine sorgen außerdem 
dafür, dass die Rückenlehne nicht an 
die Wand kommt. Feniks kann auch 
mit Ablageplatten und Verbindungs-
elementen ausgestattet werden, um 
aus mehreren Bänken eine Sitzgruppe 
zu bilden. Mit Feniks Traverse ist die 
beste Anordnung immer garantiert

EN

The Feniks Traverse sofas combine a 
stylish look with numerous functional 
advantages. They can be easily inter- 
connected by means of a smart 
connecting leg. In addition, the legs 
ensure that the backrest is kept 
free from the wall. Also, the Feniks 
Traverse can be fitted with table tops 
and connecting elements, enabling 
several sofas to be turned into one. 
With Feniks Traverse you are always 
assured of the best set-up.

FR

Les sièges sur poutre Feniks 
allient un design élégant à  
des avantages très fonctionnels. Ils 
s’assemblent très facilement entre 
eux grâce à un pied de liaison intelli-
gent, et le piètement permet, en outre, 
de maintenir le dossier éloigné du 
mur. Feniks Traverse peut également 
être équipé de tablettes et d’éléments 
de liaison de façon à ne former qu’un 
ensemble de plusieurs sièges. Feniks 
Traverse vous assure toujours l’agen-
cement le mieux adapté.

FENIKS FENIKS

PRODUCT 
FENIKS TRAVERSE

LOCATION 
ST.ANTONIUS HOSPITAL, UTRECHT-NL
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FENIKS PRODUCTOVERZICHT

   

3467/00

3461/00 2462/00

2463/10

3467/10

3461/10 2462/10

shell natural beech 

shell natural beech 

sizes in cm

shell natural beech 

shell natural beech fully upholstered 

shell natural beech, 
upholstered seat 

shell natural beech, 
upholstered seat

Backrest mesh,
upholstered seat

Backrest mesh, 
upholstered seat
 

shell natural beech, 
upholstered seat 

shell natural beech, 
upholstered seat

Backrest mesh,
upholstered seat

Backrest mesh,
upholstered seat
 

3466/10

3463/10

FENIKS

FENIKS XL

With armrests

With armrests

3466/00

3463/00

45 66

8
1

54

50

45 66

8
1

54

54

VARIATIONS VARIATIONS

stackable up to 8 chairs

 2468/00

 2468/10

sizes in cm

3487/10 2486/10 2488/10

shell natural beech shell natural beech, 
upholstered seat 

fully upholstered Backrest mesh,
upholstered seat

3486/10FENIKS I I

45 66

8
1

54

50

stackable up to 8 chairs

1466/07

1467/05

shell natural beech 

fully upholstered 

shell natural beech 

fully upholstered 

shell natural beech 

fully upholstered  

1466/06FENIKS BARSTOOL 1466/05

40

47 61 77

40 40

464343

1467/071467/06

2469/10

fully upholstered fully upholstered,
with armrests

2469/00FENIKS BARIATRIC

4
5

6
7

,58
4

,5

52

64

fully upholstered 

2463/00

Deluxe upholstery,
fully upholstered 

2466/10

Deluxe upholstery,
fully upholstered 

2466/00

2464/00

Deluxe upholstery,
fully upholstered 

2464/10

Deluxe upholstery,
fully upholstered 

6 KG 7.5 KG

3.7 KG

3.8 KG

 11 KG6.8 KG

6.9 KG

7.7 KG

7.1 KG

7.9 KG

7.3 KG

8.1 KG

6.8 KG

7.6 KG

7.6 KG

8.4 KG

6.2 KG 7.7 KG

5.3 KG

5.4 KG

11.8 KG7 KG

5.8 KG 7.9 KG

5.9 KG

6 KG

6.6 KG

6.4 KG 7.7 KG

7.2 KG
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FENIKS PRODUCTOVERZICHT

   

 

3467/99

  

2466/99 2468/99

shell natural beech 

shell natural beech 

shell natural beech, 
upholstered seat 

shell natural beech, 
upholstered seat 

fully upholstered 

fully upholstered 

Backrest mesh,
upholstered seat

Backrest mesh,
upholstered seat

3466/99

 

FENIKS TRAVERSE

with armrests

sizes in cm

VARIATIONS

2929

OPTIONS FENIKS TRAVERSE

FINISHES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

staining & lacquer

1  White S082 
2 20Pearl grey S035 
3     Light grey S1188 
4 Anthracite S1290

5  Light maple S04/054 
6 White beech S5320 
7 Havanna cherry S5681 
 8 Stand. walnut S4801 
 

9 Milano walnut  S4896 
 10 Dark mnt. oak S4371 
11 Natural lacquered  S084 
 

OPTIONS

2 castors ( front  legs)

Feniks, Feniks XL Feniks, Feniks XLFeniks, Feniks XLIncluding anti panic for 
chair-chair, chair-armchair,
armchair-armchair

Underseat  l inking 4 castorsTransport  dol ly  (12x) Connect ing leg Wall  d istance holder Corner element Table

78

57 43

43
45
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“Onze doelstelling ten aanzien van Circulaire 
Economie is simpel maar effectief: succesvol 

maatschappelijk verantwoord ondernemen met 
de focus op een duurzame wereld.”

Hiervoor nemen we op alle gebieden stappen die ons en 
onze klanten helpen om mooie en functionele inrichtingen 
te realiseren, met zo min mogelijk impact op de aarde. Wij 
kijken hierbij niet enkel naar onze eigen activiteiten. Ook 
met onze toeleveranciers en klanten zoeken wij continu 

naar de optimale circulaire werkwijze.

REFERENCEREFERENCE

‹‹

PRODUCT 
FENIKS

LOCATION 
GGZ DELFLAND, DELFT-NL

NL

Feniks is een stoel die door zijn 
veelzijdigheid eenvoudig kan worden 
afgestemd op verschillende gele-
genheden. Alle modellen uit de 
Feniks familie zijn multifunctioneel  
en gemakkelijk inzetbaar voor uit-
eenlopende doeleinden. Wat uw doel 
ook is, met Feniks weet u zeker dat 
u goed zit.

DE

Feniks ist ein Stuhl, der durch seine 
Vielseitigkeit auf verschiedene Anlässe 
leicht abgestimmt werden kann. Alle 
Modelle aus der Feniks-Familie sind 
multifunktional, und können leicht für 
eine Vielzahl von Zwecken verwen-
det werden. Was immer Ihr Zweck sein 
sollte, mit Feniks können Sie sicher 
sein, gut zu sitzen.

FR 

Grâce à sa polyvalence, Feniks est 
un siège qui s’adapte à une multi-
tude d’occasions. Tous les modèles 
de la famille Feniks sont multifonc-
tionnels et faciles à utiliser à des 
fins diverses. Quels que soient vos 
besoins, Feniks ne vous laissera 
jamais tomber.

Feniks is a versatile chair that can be easily 
adapted to different occasions. All of the models 

in the Feniks family are multifunctional and 
can be easily used for a variety of purposes. 
Whatever your purpose, with Feniks you are 

sure that you are properly seated.

A CHAIR FOR 
ALL OCCASIONS
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