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STOFFEN ZIT

STOFFEN RUG

MESH RUG

4 METALEN POTEN

ARMLEUNINGEN

ARMLEUNINGE MET 
SCHRIJFPLATEAU

KOPPELSTUKKEN

TECHNISCHE FICHE

ANTHRA+

Ovale metalen buispoten 30x15mm, dikte 12/10de, gelaste verstevigingsbruggen ø18mm, 12 laspunten.
Poten voorzien van 4 kunststof vloerdoppen (polyethyleen) bevestigd in de buis.

Afwerking van de zwarte poot: zwarte epoxylak RAL 9005 / of grijze epoxylak RAL 9006 (op aanvraag)

Metaal bekleed met polypropyleen
Zwarte afwerking RAL 9005
Worden lateraal in de stangen onder de zit bevestigd

Metaal bekleed met polypropyleen, plateau in polypropyleen
Afwerking zwart RAL 9005
Worden lateraal in de stangen onder de zit bevestigd
Afmetingen: B345 x D260mm, dikte 15 mm, geïntegreerde schrijfgereihouder, paniekveiligheid

Polypropyleen
Worden op de structuur vastgeclipst

KENMERKEN 

ZITTINGEN

POTEN

Binnenwerk van gerecycleerd populier, dikte 5-7 mm, met daarop polyetherschuim, dichtheid 22 kg/m3, 
dikte 30 mm, verlijmd
Buitenschaal van geïnjecteerd zwart polypropyleen, dikte 1,6 mm
Bevestigd op de structuur met 2 getande schroeven met draad voor draadbus
Stof vastgeniet op binnenschaal

Bekleding volgens gekozen stofcategorie (zie kleurenkaart)

Binnenwerk van gerecycleerd populier, dikte 6, 5-7 mm, met daarop polyetherschuim, dichtheid 18kg/m3, 
dikte 30 mm, verlijmd.
Buitenschaal van geïnjecteerd zwart polypropyleen, dikte 1,6 mm
Stof vastgeniet op binnenschaal

Bekleding volgens gekozen stofcategorie (zie kleurenkaart)

Binnen- en buitenframe van 15% glasvezelversterkt polypropyleen+B64
Mesh rechtstreeks bevestigd op binnenframe
Mesh van het type Polyelastomeer

OPTIES
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Breedte

Diepte

Hoogte

Zithoogte

Rughoogte 
(Afstand bovenkant 
rug/bovenkant zit)

Breedte x Zitdiepte

Netto gewicht

Toegelaten gewicht kg

Stapelbaar

Stapelbaar met leuningen

Stapelbaar met 
schrijfplateau

PVC-vrije kunststof, 100% recycleerbaar
Fabricage van de metalen onderdelen zonder zware metalen zoals lood, cadmium, chroom 6, kwik of arseen

RECYCLEERBAARHEID & MILIEU 

AFMETINGEN & GEWICHT

120

STOFFEN RUG

550

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

600

850

STOELEN

GEWICHT (in kg)

BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)

460

480

B470 X D430

7,3

480

B470 X D430

5,1

120

15

MESH RUG

550

600

850

460

BELANGRIJK

Deze stoel is bestemd voor een specifiek gebruik. De gebruiker mag niet achterover leunen of druk uitoefenen op de rugleuning in een niet-
reglementaire zithouding (onder een niet-reglementaire zithouding wordt verstaan: elke houding die afwijkt van de aanbevolen zithouding op een 
stoel, namelijk zittend en met een hoek van 90° tussen het onder- en bovenlichaam).
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