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TECHNISCHE FICHE

OPUS

HOOFDSTEUN

RUG

VERBINDING

ZIT

VVoooorr  ddee  vveerrssiieess  ccoommffoorrtt,,  eerrggoonnoommiisscchh  eenn  eerrggoo  ++  ::
| Stalen verbindingsplaat, dikte 6  mm, met polypropyleen overkapping
| Plaat vastgeschroefd op de rug en het mechanisme

Voor de versies comfort en ergonomisch
| Multiplex binnenwerk, polypropyleen schaal / Geïnjecteerd PU schuim, dikte 45 mm, 60 kg/m3 
| Schuim verlijmd op het binnenwerk, stof verlijmd op het schuim
| Gecapitonneerd met nieten
| Verstelbaarheid: Optionele regelbare zitdiepte in 6 posities met tussenafstand 11 mm, voor een totaal bereik van 55 mm

Voor de versie ergo + 
| Multiplex binnenwerk, polypropyleen schaal / Geïnjecteerd PU schuim, dikte 45 mm, 60 kg/m3 
| Gecapitonneerd met draad
| Verstelbaarheid: Optionele regelbare zitdiepte in 6 posities met tussenafstand 20 mm voor een totaal bereik van 100 mm

| Alle zittingversies zijn makkelijk verwisselbaar
> Met 4 schroeven voor de versie zonder armleuningen
> Met 10 schroeven voor de versie met armleuningen

KENMERKEN

Voor de stoffen rug
| Polyamide binnenwerk, polypropyleen schaal / Voorgevormd schuim dikte 15 mm, 56 kg/m3     
| Schuim verlijmd op het binnenwerk, stof verlijmd op het schuim
| Vastgeniet

Voor de mesh rug
| Polyamide binnenwerk, polypropyleen schaal / Voorgevormd PU schuim dikte 15 mm, 60 kg/m3    
| Schuim en stof niet verlijmd
| Gecapitonneerd met nieten

Verstelbaarheid:
| Kantelbaar 45°
| In hoogte verstelbaar met tandheugel (+ 60 mm)  

Stoffen rug
| Polyamide binnenwerk, polypropyleen schaal / Geïnjecteerd PU schuim, dikte 40 mm, 60 kg/m3     
| Gecapitonneerd met nieten
| In hoogte verstelbaar met tandheugel (+ 60 mm), antiterugslag

Mesh rug
| Polyamide frame met vastgeclipste mesh (100 % polyester, 510 g/m²) 
| In hoogte verstelbaar met tandheugel (+ 60 mm), de tandheugel wordt bediend met een hendel achter de rug, antiterugslag
| Optie: polypropyleen lendesteun, in hoogte verstelbaar (+ 110 mm)

BUREAUSTOELEN
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ARMLEUNINGEN 

MECHANISME & VERSTELBAARHEID

ONDERSTEL 

Synchroon Comfort mechanisme 
 > Gelijktijdige kanteling zit en rug van 15°
 > Rug blokkeerbaar in 4 posities
 > Weerstand van de rug regelbaar met draaiwiel vooraan

Synchroon Ergonomisch mechanisme
> Gelijktijdige kanteling zit en rug van 15°
> Rug blokkeerbaar in 4 posities
> Weerstand van de rug regelbaar met laterale hendel

Synchroon Ergo + mechanisme
> Gelijktijdige kanteling zit en rug van 15°
> Kantelhoek van de zit regelbaar tussen 2 en 7° (negatieve zit)
>  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

5-armig Ergo + onderstel
| Verchroomd aluminium ø 700 mm 
| Gaslift, zwart, bereik 160 mm

Wielen 
> Wielen voor zachte vloeren ø 50 mm, polypropyleen behuizing en wiel
> Wielen ø 50 mm, voor harde vloeren, polypropyleen behuizing en wiel, loopvlak van thermoplastisch rubber, streepvrij
> Belast geremde wielen ø50mm, polypropyleen behuizing en wiel. De wielen blokkeren onder belasting (zittende gebruiker)
> Onbelast geremde wielen ø50mm, polypropyleen behuizing en wiel. De wielen blokkeren wanneer ze niet belast zijn (niemand zit 
op de stoel)

1D armleuningen 
| Polyamide 
| Verstelbaar in hoogte: 8 posities in stappen van 10 mm voor een totaal bereik van 70 mm

4D armleuningen
| Polyamide met soepele polyurethaan (PU) armsteun
| Verstelbaar in 4 richtingen 
  > Breedte: Amplitude van 35 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 50 mm
  > Draaibaar: 3 posities in stappen van 10° voor een totaal bereik van 20°

4D armleuningen met verchroomde schacht (specifiek ergo +)
| Polyamide met soepele polyurethaan (PU) armsteun, schacht van verchroomd metaal 
| Verstelbaar in 4 richtingen 
  > Breedte: Amplitude van  42mm aan weerszijden 
  > Hoogte: 11 posities in stappen van 15 mm voor een totaal bereik van 150 mm
  > Diepte: 8 posities in stappen van 10 mm voor een totaal bereik van 70 mm
  > Draaibaar: 360°
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Hoge rug stof Hoge rug mesh Hoge rug stof Hoge rug mesh Hoge rug stof Hoge rug mesh

Breedte 666 666 666 666 666 666

Diepte 634 634 634 634 634 634

Hoogte 1190 1215 1450 1475 1480 1500

Zithoogte 420 / 545 420 / 545 420 / 545 420 / 545 470 / 630 470 / 630

Breedte x Zitdiepte 510 X 460 510 X 460 510 X 460 510 X 460 480 X 450 480 X 450 

Rughoogte 
(Afstand bovenkant 
rug/bovenkant zit)

585 / 645 610 / 670 785 / 905 810 / 930 720 / 850 750 / 870 

Hoogte 1D armleuningen
(Afstand bovenkant 

rug/bovenkant arml.)
180 / 250 180 / 250 180 / 250 180 / 250

Hoogte 4D armleuningen
(Afstand bovenkant 

rug/bovenkant arml.)
185 / 285 185 / 285 185 / 285 185 / 285 145 / 295 145 / 295

Netto gewicht 16,83 13,4 17,58 19,95 18,8 16,8

Toegelaten gewicht 1D arml. 40 40 40 40 40 40

Toegelaten gewicht 4D arml. 40 40 40 40 40 40

Toegelaten gewicht 120 120 120 120 120 120

AFMETINGEN & GEWICHT

GEWICHT (in kg)

BUREAUSTOEL MET HOOFDSTEUN ERGO + BUREAUSTOEL MET 
HOOFDSTEUN

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)

BUREAUSTOEL


