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TECHNISCHE FICHE

ATTITUD

RUG

VERBINDING

ZIT

ARMLEUNINGEN 

MECHANISME
& VERSTELBAARHEID 

ONDERSTEL 

Synchroon Ergonomisch mechanisme
> Gelijktijdige kanteling zit en rug van 15°
> Rug blokkeerbaar in 5 posities
> Weerstand van de rug regelbaar met laterale hendel

Standaard 5-armig onderstel
| Zwart polyamide ø 700 mm
| Gaslift, zwart, bereik 125 mm

Optioneel verchroomd 5-armig onderstel
| Verchroomd aluminium ø 700 mm 
| Gaslift, zwart, bereik 125 mm

Wielen 
> Wielen ø 50 mm, voor harde vloeren, polypropyleen behuizing en wiel, loopvlak van thermoplastisch rubber, streepvrij
> Wielen voor zachte vloeren ø 50 mm, polypropyleen behuizing en wiel

| Stalen verbindingsplaat, dikte 6  mm, zonder kap
| Plaat vastgeschroefd op de rug en het mechanisme

| Polyamide binnenwerk, polypropyleen schaal / Voorgevormd schuim, CMHR35E dikte 60 mm, 35 kg/m3 
| Gecapitonneerd met nieten 

| Verstelbaarheid: Optionele regelbare zitdiepte in 6 posities met tussenafstand 11 mm, voor een totaal bereik van 55 mm

| Zitting makkelijk verwisselbaar
> Met 4 schroeven voor de versie zonder armleuningen
> Met 10 schroeven voor de versie met armleuningen

KENMERKEN

4D armleuningen
| Polyamide met soepele polyurethaan (PU) armsteun
| Verstelbaar in 4 richtingen 
  > Breedte: Amplitude van 30 mm aan weerszijden
  > Hoogte: 11 posities in stappen van 10 mm voor een totaal bereik van 100 mm
  > Diepte: 5 posities in stappen van 12,5 mm voor een totaal bereik van 65 mm zonder inkepingen
  > Draaibaar: 3 posities in stappen van 10° voor een totaal bereik van 25° zonder inkepingen

Stoffen rug (met hoofdsteun)
| Multiplex binnenwerk, polypropyleen schaal / Geïnjecteerd PU schuim dikte 22 mm, 55 kg/m3     
| Schuim verlijmd tegen het binnenwerk, stof niet verlijmd
| Gecapitonneerd met nieten 

| In hoogte verstelbaar met tandheugel (+ 60 mm), antiterugslag

Gewatteerde rug 
| Polyamide frame gewatteerd met Kingflex textiel van Fidivi (100% Polyester Trevira CS / schuim dikte 6,5 mm, dichtheid 24 kg/m3)
| Wattering rechtstreeks bevestigd aan de structuur van de rug

| In hoogte verstelbaar met tandheugel (+ 60 mm), antiterugslag

BUREAUSTOELEN
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Breedte

Diepte

Hoogte

Zithoogte

Breedte X Zitdiepte 

Rughoogte 
(Afstand bovenkant 
rug/bovenkant zit)

Hoogte 4D armleuningen
(zitafstand/bovenkant arml.) 

Netto gewicht

Toegelaten gewicht 1D arml.

Toegelaten gewicht 4D arml.

Toegelaten gewicht

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)

Hoge rug stof

666

634

AFMETINGEN & GEWICHT

BUREAUSTOEL MET HOOFDSTEUN

40

120

1105

440 / 565

520 x 460

665 / 725

170/270

16,56

40

GEWICHT (in kg)


