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HANTEERBAAR

Tijdens de test viel op dat het uitklappen 

en opvouwen voor veel testers niet vlek-

keloos verliep. Gaat dit bij gewone kam-

peerstoelen als het ware vanzelf, bij de 

relaxstoelen is het vaak een gehannes. 

Een kwart van de testers ervaart dit 

onderdeel zelfs als een worsteling. Een 

heldere uitleg over het uit- en inklappen 

van de stoel is bij geen enkel merk bijge-

sloten. Aan de andere kant, een paar keer 

oefenen en je weet hoe het zit. 

Een vijfde van de testers heeft bij alle 

stoelen moeite met het gaan zitten en 

het weer opstaan. Meestal zit het beenge-

deelte van de stoel in de weg om de 

onderbenen en voeten zo te plaatsen dat 

je gemakkelijker kunt gaan zitten en 

opstaan. Dat is inherent aan relaxstoelen. 

Een vijfde van de testers is niet tevreden 

over de hoofdsteun. Het kussentje is vaak 

te hard en te dik. Gelukkig heeft elke 

stoel een verplaatsbare of afneembare 

hoofdsteun. 

Om geen appels met peren te 

vergelijken, is gekozen voor vier verschil-

lende merken en typen relaxstoelen die 

wat uitvoering betreft het meest op 

elkaar lijken. Dat zijn de Lafuma Futura, 

de Bardani Riposo, de Travellife 

Relaxstoel Delft en tenslotte de Crespo 

AL-232 DeLuxe 40.

Een relaxstoel is een traploze standen-

stoel met een meebewegend voeten-

einde. Dus als je de hoek van de 

rugleuning verandert, verandert de hoek 

van het beengedeelte ook. Het frame is 

meestal gemaakt van staal of van alumi-

nium. De stoelen hebben een tijk 

(beschermstof) van textileen. Dit is een 

kunststof dat zeer licht en sterk is. 

Bovendien is het gemakkelijk schoon te 

maken en droogt het snel door de open 

structuur. Dat is erg prettig als het warm 

is, maar voor kille momenten heb je wel 

een isolerend kussen nodig. Lafuma 

bevestigt de tijk met rubberen clips aan 

het buisframe. Bij de overige stoelen 

bevestig je de tijk met een elastiek aan 

het frame. 

Vorstelijk kamperen 

RELAXSTOELEN
VOOR OP DE CAMPING

KCK TEST4
TEKST ELS PUNT, RUUD WENTING FOTOGRAFIE ANWB BERTEL KOLTHOF  ILLUSTRATIES DINQ MEDIA

Veel kampeerders torsen ondanks het gewicht en het formaat 

toch een paar relaxstoelen mee op vakantie “omdat ze zo lekker 

zitten”. Om te ontdekken welke relaxstoel het beste is, testte de 

KCK op de ANWB Kampeerdagen afgelopen voorjaar, vier populaire 

relaxstoelen met behulp van 125 testers! 

CONCLUSIE

De Lafuma Futura en de Crespo AL-232 

DeLuxe 40 scoren in de beoordeling 

evenveel punten met dit verschil dat 40% 

van het testpanel voor de Crespo AL-232 

Deluxe 40 kiest en 30% voor de Lafuma 

Futura. Dat maakt de Crespo tot de 

meest favoriete stoel uit deze test en 

daarmee KCK-testwinnaar. De overige 

twee relaxstoelen kregen het oordeel vol-

doende. De Bardani Riposo scoort echter 

beter op het gebied van hanteerbaarheid 

en zitcomfort en wordt daarmee uitge-

roepen tot KCK-voordelige keus. 

BEOORDELING

     = uitstekend

     = goed

     = voldoende

     = matig

     = slecht
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BARDANI RIPOSO 

Adviesprijs: € 99,99 

De Bardani Riposo scoort op het gebied van constructie en 

afwerking ten opzichte van de andere stoelen minder hoog. 

Bovendien is er bij de verstelling van de armleuningen risico 

voor beknelling. Toch biedt de stoel een goed zitcomfort, is 

de verstelling gemakkelijk en ondanks het hoge gewicht 

van 9,1 kg blij� de stoel goed hanteerbaar. 

Sterkste punt: de prijs.  

LAFUMA FUTURA 

Adviesprijs: € 230

De Futura ziet er luxe uit met zijn mooi gespoten frame en 

het bijna transparante tijk dat niet met elastiek, maar met 

kunststof clips aan het buisframe zit. De stoel scoort hoog 

op zit- en ligcomfort en is buitengewoon gemakkelijk ver-

stelbaar. Volgens het testpanel kost het opstaan uit de 

stoel enige moeite en is de stoel minder gemakkelijk 

stapelbaar.  

PLUS/MIN 

 verstelbaarheid 

 zitcomfort

 hanteerbaar 

PLUS/MIN 

 afwerking

 verstelbaarheid

 comfort (lange mensen)

 hoofdsteun

SPECIFICATIES

Gewicht 9,1 kg

Maximaal belastbaar tot  120 kg

Materiaal frame gepoedercoat staal

Materiaal tijk textileen

Afmetingen ingeklapt (hxbxd)  97x66x18 cm 

Zithoogte onbelast 52 cm

Breedte binnenmaat leuningen 54 cm

BEOORDELING 

Hanteerbaarheid      

Zitcomfort     

Ligcomfort     

Hoofdsteun en armleuningen      

Voorkeur testpanel      

Totaal       

i www.bardani.nl / www.dewitschijndel.nl

SPECIFICATIES

Gewicht 7,7 kg

Maximale belasting 140 kg

Materiaal frame gepoedercoat staal

Materiaal tijk textileen

Afmetingen ingeklapt (hxbxd) 97x67x16 cm 

Zithoogte onbelast 50 cm

Breedte binnenmaat leuningen 55 cm

BEOORDELING

Hanteerbaarheid      

Zitcomfort      

Ligcomfort      

Hoofdsteun en armleuningen      

Voorkeur testpanel      

Totaal       

i http://store.lafuma.com

 beperkte ligstand 

 beknellingsrisico 

 opstaan kost moeite

 hoofdsteun

 moeilijk stapelbaar 

 opstaan kost moeite 

 armleuningen (ligstand)

U�- en inklappen gaat niet 

altijd even gemakkelijk
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TRAVELLIFE RELAXSTOEL DELFT 

Adviesprijs: € 99

Het frame van de Travellife is van aluminium, maar voor 

het totaalgewicht maakt dat niet veel uit; deze Trafevellife 

weegt net zoveel als de stalen Lafuma Futura. De stoel 

biedt een goede zit- en ligstand, waarbij de armleuningen 

voldoende steun bieden. De constructie en de afwerking 

zijn wat minder en dat gaat ten koste van de stabiliteit. De 

blokkering van de armleuningen werkt niet altijd goed.    

CRESPO AL-232 DELUXE 40 

Adviesprijs: € 200 

De Crespo relaxstoel hee� een goed zit- en ligcomfort. 

Gewaardeerd worden de prettige hoofdsteun en het in- en 

uitklappen; dat gaat heel licht en bijna vanzelf. Al gaat het 

veranderen van positie wat lastig. De armleuningen bieden 

in de ligstand te weinig steun. De stoel is prima stapelbaar. 

De tijk is ook van textileen.

PLUS/MIN 

 armleuningen (ligstand)

 verstelbaarheid 

 ligstand 

 zithouding rechtop 

PLUS/MIN 

 rechtop zitpositie

 hoofdsteun

 ligcomfort

 in- en uitklappen

SPECIFICATIES

Gewicht  7,5 kg

Maximaal belastbaar tot   150 kg

Materiaal frame aluminium

Materiaal tijk textileen (Dura Mesh)

Afmetingen ingeklapt (hxbxd) 94x73x11cm 

Zithoogte onbelast 50 cm

Breedte binnenmaat leuningen 51 cm

BEOORDELING

Hanteerbaarheid      

Zitcomfort     

Ligcomfort     

Hoofdsteun en armleuningen     

Voorkeur testpanel     

Totaal      

i www.travellife-gimeg.nl

SPECIFICATIES

Gewicht 7,7 kg

Maximaal belastbaar tot 130 kg

Materiaal frame aluminium

Materiaal tijk textileen (licht gepolsterd)

Afmetingen ingeklapt (hxbxd) 96x72x13,5 cm 

Zithoogte onbelast 51 cm

Breedte binnenmaat leuningen 55 cm

BEOORDELING

Hanteerbaarheid      

Zitcomfort     

Ligcomfort     

Hoofdsteun en armleuningen     

Voorkeur     

Totaal     

 

i www.crespo.nl

 verstelling 

 armleuning (ligstand)

 opstaan kost moeite 

 stabiliteit 

 hoofdsteun

 blokkering verstelling

 afwerking

Lich�msbouw en -lengte spelen 
�n grote rol bij de keuze van 

�n fijne relaxstoel. 
Ga altijd proefzitten v�r �nschaf!


