
LANDROVER EDITION
Oorspronkelijk werden de 4x4 stoelen van SCHEEL  

ontworpen voor de Land Rover Defender®, vandaar de  

aanduiding ‘Landrover Edition’. Tegenwoordig passen  

ze in alle 4x4 auto’s. Waarom kiezen voor een speciale  

4x4 autostoel? SCHEEL 4x4 stoelen geven meer zijdelingse 

steun en meer grip bij offroad rijden. Daarnaast geven de 

stoelen een betere ondersteuning van de benen bij lange 

tochten. Aangezien de bestuurders- en passagiersstoelen  

bij 4x4 auto’s dichtbij de deur zijn geplaatst, is de  

ontgrendeling van de rugleuning naar binnen gericht.  

Als optie is een opklapbare zitting beschikbaar om bij  de 

accu te kunnen komen.

ORIGINELE EN  

HANDIGE FEATURES
De zitting van de SCHEEL 4x4 stoel is opklapbaar om snel 

onder de stoel of bij de accu te kunnen komen. Optioneel 

bestaat er een opklapbaar inbouwframe om de stoel in het 

geheel op te kunnen klappen. De LR-edition stoelen zijn  

voorzien van de originele Landrover Defender bekleding. 

Ook de hoofdsteun heeft de vorm van de originele  

Landrover uitvoering.
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SCHEEL  
4x4 autostoelen
Scheel Autofauteuils is een specialist in maatwerk autostoelen.  

Naast gewone autostoelen hebben wij ook 4x4 autostoelen in ons 

assortiment. Speciaal voor 4WD’s, SUV’s, bestel- of  terreinwagens. 

Het werk van Scheel Autofauteuils bestaat 

uit het analyseren en oplossen van  

zitproblemen. Met onze – ruim 50 jaar  

ervaring – weten wij als geen ander waar  

je op let bij het afstellen en instellen van 

stoelen voor dagelijks gebruik.



MODELLEN
SCHEEL 4x4 is leverbaar in drie verschillende  

modellen, namelijk:

SPORTLINE

Dit compacte, slanke en sportieve model biedt een  

verscheidenheid aan bevestigingsmogelijkheden.  

De rugleuning met grote zijsteunen in combinatie met 

de vlakke zitting is vooral geschikt voor voertuigen met 

een hoge instap. Dit model is ook verkrijgbaar met een 

verstelbaar zitkussen.

TOURING

Door de vlakke laterale ondersteuning van de  

rugleuning biedt dit model vooral veel ruimte voor  

de wat bredere personen. De vlakke stoel is ideaal  

voor auto’s met een hoge instap.

TRAVELLER

Dankzij de grote zijsteunen biedt dit model veel  

zijdelingse steun en zorgt voor een perfecte zithouding 

tijdens lange tochten. De lendensteun (optioneel voor de 

Touring en Traveller) kan individueel in hoogte en krom-

ming worden aangepast.  

Voor de drie modellen zijn er verschillende opties  

mogelijk zodat iedere stoel aan uw speciale wensen  

kan worden aangepast.

DESIGN

Perfect gevormd en tijdloos ontwerp met een 

brede selectie kleuren en materialen.

PERSOONLIJK

Modulaire constructie voor individuele 

wensen en eisen.

ERGONOMISCH 

Beste ontwerp voor rugleuningen gecom-

bineerd met ergonomische onderdelen.

KWALITEIT

Hoge kwaliteitsproducten met  

langdurige garantie.

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies over onze 4x4  

autostoelen? Bel voor een afspraak (085-0712872) of kom langs 

in onze showroom in Almere voor een vrijblijvend gesprek.


