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9990

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen  

COMFORT ACTIVE: Exclusieve uitrusting en ergonomie

Rugleuning 
hoogtever-
stelbaar

Lenden steun optioneel  
armleggers

Zithoogte-
verstelling

Rugleuning 
met comfort- 
polstering

Permanent- 
contact- 
mechanisme

Comfortzit- 
polstering

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

[D]

vanaf €

Vaste armleggers,  
zwart, breedte 50 mm
Bestelnr. 2021 5075
€/paar  39,–

Kwaliteitskenmerken:
+    Zitvlak en rugleuning met  

vormschuimpolstering  
voor perfect zitten

+  lendensteun voor optimale 
ondersteuning van uw rug

+    1ste klasse zitcomfort door  
permanent-contactmechanisme

+ extra brede zitting

+   voor uw gezondheid en veiligheid: 
GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer 
TÜV-getest

+ rughoogte aanpasbaar

+   bekkensteun ondersteunt  
het bekken

+ zithoogteverstelling

+ stabiele polyamide kruisvoet, zwart

+   lastafhankelijk geremde wielen  
voor tapijtvloer, optioneel voor  
harde vloer

Wielen voor harde vloer, VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 2011 8360 €/VE 15,–

Bureaustoel COMFORT ACTIVE

stof 
Basic G 

kleur blauw antraciet
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)
Bestelnr. 2024 6608 a2024 6612
€/st. 114,90  114,90  
vanaf ab 4 st. €/st.99,90 99,90 
inclusief armleggers 
Bestelnr. 2028 9358 2028 9359 b
€/st. 149,90  149,90  
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mooi gevormde rugleuning,  
hoogteverstelbaar

Extra lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare bekledingsstof: 
100% polyolefine 
40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed

b afb. antraciet
incl. armleggers
Bestelnr. 2028 9359 
€ 149,90 

TOP ergonomie door  
comfortabele DESKIN  
vormschuimpolstering   
en kuipzit

a afb. blauw 
zonder armleggers   

Bestelnr. 2024 6608 
vanaf € 99,90 

door vormschuimpolstering

Geniet van een bijzonder

ZITGEVOEL      

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

COMFORT ACTIVE 

Bureaustoel

Gegevens:
Zithoogte 410-530 mm
Zitbreedte 475 mm
Zitdiepte 390 mm
Rugleuninghoogte 510-575 mm
Gewicht 16 kg



Made in Germany

TOP!

129,–
a 
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c afb. zwart
incl. armleggers
Bestelnr. 2025 4635
€/st. 219,90 

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen

BASE ART: Exclusieve uitrusting en ergonomie                                                                                                                                    

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 stuks. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). 

Bestelnr. 2011 8360  €/VE 15,–

Toebehoren

ergonomische  
zitting met  
bekkensteun

extra dik  
opgepolsterde  
kuipzitting

b afb. blauw
zonder armleggers
Bestelnr. 2021 5042
€/st. 129,– 

Kwaliteitskenmerken:
Tijdloos design en een uniek zitcomfort tekenen 
de BASE ART modellen 60 en 70.  
2 bureaustoelen met een verschillend voorge- 
vormd zitvlak bieden steeds de juiste oplossing.
+  BASE ART 60: ergonomisch gevormde zitting 

voor comfortabel zitten
+  BASE ART 70: TOP zitting met bekkensteun 

+  onvermoeibaar zitten door de speciale  
comfortpolstering

+  uitermate lange gebruiksduur door een  
natuurvezel bekledingsstof 

+  perfecte ondersteuning van uw bekken door  
een top bekkensteun met zithoogteverstelling

+  eerste klasse zitcomfort door een comfortabel  
permanent-contactmechanisme 

+  voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer TÜV-getest

+  rug in hoogte en neiging traploos hoogteverstelbaar
+  optimale ondersteuning van uw rug  

door de ergonomische lendensteun
+ polyamide kruisvoet zwart
+  lastafhankelijk geremde wielen voor  

tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

Permanent- 
contact- 
mechanisme

Rugleuning- 
hoogte  
instelbaar

Lenden steun Rugleuning  
met comfort- 
polstering

Ergonomische  
zitting met  
bekkensteun

Armleggers
in optie

Zithoogte- 
verstelling Gegevens:  BASE ART 60 BASE ART 70 

Zithoogte  410-530 mm  410-530 mm 
Zitbreedte 465 mm   465 mm  
Zitdiepte  460 mm  450 mm  
Rugleuninghoogte  545-620 mm  570-610 mm  
gewicht  15 kg 16 kg

Vaste armleggers,  
zwart
Bestelnr. 2021 5052
€/set  39,–

Bekledingsstof: 
Extra lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare natuurvezel: 
60% viscose, 40% wol 
60.000 schuurbewegingen

Hoogteverstelbare 
armleggers 
breedte 90 mm, 60 mm, 
hoogteverstelbaar
Bestelnr. 2025 4615
€/set  59,90

ergonomisch  
voorgevormde rug

elegante, mooi gevormde 
rug in neiging traploos 
aanpasbaar

Bureaustoel BASE ART 70 met ergonomische zitting
kleur antraciet blauw zwart
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)
Bestelnr. 2021 5045 2021 5046 2021 5044 
€/st. 159,–  159,–    159,–  
incl. armleggers, vaste hoogte
Bestelnr. 2024 6757 2024 6758 2024 6759 
€/st. 199,– 199,– 199,–
incl. hoogteverstelbare armleggers
Bestelnr. 2025 4633 2025 4634 2025 4635 c
€/st. 219,90 219,90 219,90

Bureaustoel BASE ART 60 met kuipzitting

stof  
Basic M 

kleur antraciet blauw zwart
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)
Bestelnr. 2021 5041 a 2021 5042 b 2021 5040 
€/st. 129,–  129,–  129,–  
incl. armleggers, vaste hoogte
Bestelnr. 2024 6749 2024 6750 2024 6751
€/st. 169,– 169,– 169,–
incl. hoogteverstelbare armleggers
Bestelnr. 2025 4629 2025 4630 2025 4631 
€/st. 189,– 189,– 189,–

BEKLEDING UIT NATUURMATERIAAL  
aangenaam bij iedere temperatuur

vanaf €
afb. antraciet, zonder armleggers 
Bestelnr. 2021 5041

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

[D]

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

BASE ART
Bureaustoel 



159,–

58

Made in Germany

+  ademingsactief 

Comfort Net: Exclusieve uitrusting en ergonomie                                                                                        

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). 

Bestelnr. 2011 8360  €/VE 15,–

Gegevens:
Zithoogte 420-540 mm 
Zitbreedte 465 mm 
Zitdiepte 430 mm 
Rugleuninghoogte  620-685 mm 
Gewicht 13 kg

Kwaliteitskenmerken:
+  geconcentreerd werken door het  

hoogwaardig individueel aanpasbaar  
synchroonmechanisme (ook bestelbaar  
met permanentcontact-mechanisme)

+  aangenaam en gezond zitten zonder  
rugklachten door een bekken steun met  
comfortabele zitpolstering

+  hoge, ergonomisch gevormde rugleuning  
uit ademingsactief net- 
weefsel, hoogteverstelbaar 

+  ondersteuning van uw rug door een lendensteun

+  voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer  
TÜV-getest

+  traploze zithoogteverstelling
+  extra stabiele uitvoering
+  stabiele polyamide kruisvoet, zwart

+  inclusief armleggers

+  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

b
afb. bordeaux
zonder armleggers
Bestelnr. 2027 5649*
€ 159,–

met permanentconact- 
mechanisme 

Bekledingsstof: 
extra lange gebruiksduur  
en hoogbelastbaar: 
100% Polyolefin 
40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed
EN 1021-2 lucifers   

a
afb. antraciet
incl. armleggers 
Bestelnr. 2024 8988
€ 189,–

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen, resp. *15 werkdagen

 vanaf €

Synchroon- 
mechanisme  
met tegen- 
     gewicht- 
instelling

Rug- 
leuning-
hoogte  
instelbaar

Lenden steun Ergonomische  
zitting met  
bekkensteun

incl./ 
armleggers 
in optie

Zithoogte- 
verstelling

Toebehoren:
Rugleuning  
met ademings-
actief net-
weefsel

 
incl. armleggers, vaste hoogte

met permanentcontact-mechanisme, kruisvoet zwart
Bestelnr. 2027 5602 2027 5641*  2027 5642* 2027 5643 2027 5644* 
€/st. 179,– 179,– 179 ,– 179,– 179,–
met permanentcontact-mechanisme, kruisvoet verchroomd
Bestelnr. 2028 9356 – – 2028 3502c–
€/St. 199,– – – 199,– –
met synchroonmechanisme – onze aanbeveling, kruisvoet zwart
Bestelnr. 2024 8988a 2024 8989  2025 4646 2025 0668 2025 0706*
€/st. 189,– 189,– 189,– 189,– 189,–

Bureaustoel COMFORT NET  
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)
rug:
net Basic 
zit:
stof Basic G

kleur zwart/ 
antraciet 

zwart/ 
blauw

zwart/ 
donkerblauw

zwart/ 
zwart

zwart/ 
bordeaux

met permanentcontact-mechanisme
Bestelnr. 2027 5645 2027 5646*  2027 5647* 2027 5648 2027 5649*b
€/st. 159,– 159,– 159 ,– 159,– 159,–
met synchroonmechanisme – onze aanbeveling
Bestelnr. 2025 0768 2025 0760  2025 4645 2025 0762 2025 0767*
€/st. 209,– 209,– 209,– 209,– 209,– hoogwaardig synchroon-

mechanisme dient voor  
de aanpassing van  
rug- en zitneiging

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

Armleggers,  
vaste hoogte,  
zwart breedte 50 mm
Bestelnr. 2021 5075
€/paar 39,–

Hoogteverstelbare  
armleggers, zwart,  
breedte 90 mm, 60 mm 
hoogteverstelbaar
Bestelnr. 2025 4615
€/paar 59,90

[D]

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

c
afb. zwart met  
permanentcontact- 
mechanisme,
Bestelnr. 2028 3502
€ 199,–

COMFORT NET 

Bureaustoel 



d

BEST- 
SELLER 

***

Made in Germany

TOP!

149,–

a

59

Zithoogte
verstelling

Rugleuning 
hoogtever 
stelbaar

Ergonomische 
zitting

Rugleuning  
met comfort
polstering

optioneel 
armleggers

LendensteunSynchroon 
mechanisme  
met tegen 
     gewicht 
instelling

afb. antraciet
incl. vaste armleggers 
kruisvoet verchroomd 
Bestelnr. 2020 9919
vanaf € 159,–

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen

COMFORT I: Exclusieve uitrusting en ergonomie                                                                                             

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 2011 8360  €/VE 15,–

Toebehoren:Gegevens:
Zithoogte 420540 mm 
Zitbreedte 465 mm 
Zitdiepte 430 mm 
Rugleuninghoogte  585665 mm 
Gewicht 13 kg

afb. donkerblauw
zonder armleggers
Bestelnr. 2026 8227
vanaf € 199,–

afb. bordeaux
zonder armleggers
Bestelnr. 2025 0592 
vanaf € 149,–

hoogteverstelbare  
armleggers 
Bestelnr. 2025 4615
€ 59,–

Hoogteverstelbare  
armleggers, zwart,  
breedte 95 mm, 60 mm  
hoogteverstelbaar

Bestelnr.          2025 4615 d
€/set                         59,90

Bekledingsstof:  
extra lange gebruiksduur  
en hoogbelastbaar: 
100% polyolefine 
40.000 schuurbewegingen 
EN 10211 sigarettengloed,  
EN 10212 lucifers

Kwaliteitskenmerken:
+  geconcentreerd werken door het  

hoogwaardig individueel aanpas-
baar synchroonmechanisme

+  onvermoeibaar zitten door  
bijzondere comfort polstering  
van zit- en rugvlak

+   stabiele kruisvoet verchroomd of zwart
+  voor uw gezondheid en veiligheid:  

GSgecertificeerd, veiligheidsgasveer 
TÜVgetest

+  optimale ondersteuning van uw rug 
door de hoogtverstelbare rugleuning 
met geïntegreerde lenden steun

+  perfecte ondersteuning van uw  
bekken door een top bekken- 
steun met zithoogteverstelling

+  armleggers steeds naleverbaar  
(vaste hoogte en hoogteverstelbaar)

+  lastafhankelijk geremde wielen voor 
tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

c

b

d

polyamide kruisvoet zwart incl. armleggers, vaste hoogte
Bestelnr. 2020 9919 a 2020 9920 2025 4644 2024 6949 2024 9011

€/st. 169,– 169,– 169,– 169,– 169,–
vanaf 2 st.€/st.159,– 159,– 159,– 159,– 159,–

Bureaustoel COMFORT I,  met synchroonmechanisme

stof  
Basic G

kleur antraciet blauw donkerblauw zwart bordeaux
polyamide kruisvoet zwart zonder armleggers  (optioneel bestelbaar)
Bestelnr. 2021 5071 2021 5072 2025 4641 2021 5073 2025 0592 b
€/st. 159,– 159,– 159,– 159,– 159,–
vanaf 2 st.€/st.149,– 149,– 149,– 149,– 149,–

kruisvoet verchroomd incl. armleggers, vaste hoogte
Bestelnr. 2026 8231 2026 8232 2026 8233 2026 8234 2026 8235

€/st. 209,– 209,– 209,– 209,– 209,–

kruisvoet verchroomd zonder armleggers  (optioneel bestelbaar)
Bestelnr. 2026 8226 2026 8224 2026 8227 c2026 8228 2026 8229

€/st. 199,– 199,– 199,– 199,– 199,–

vanaf €

zonder armleggers

SYNCHROONMECHANISME 
voor een optimale ZITHOUDING 

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

ergonomisch  
gevormde  
zit- en rugpolster

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

[D]

COMFORT I
Bureaustoel – kruisvoet verchroomd of zwart 



60 Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 15 werkdagen [D]

TOP
KWALITEIT

2
JAAR

GARANTIE

+ ademingsactief 

Gegevens: SONARA SONARA PRO 
Zithoogte 460-560 mm 460-550 mm
Zitbreedte 480 mm 550 mm
Zitdiepte 430 mm 450 mm
Rugleuninghoogte 640 mm 680 mm
Gewicht 15 kg 18 kg

a afb. SONARA 
zwart/grijs 
incl. armleggers
Bestelnr. 2029 4091
€ 189,90

b  
afb. SONARA PRO 
zwart/rood 
incl. armleggers
Bestelnr. 2029 4092 
€ 289,90

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertek

geprüfte
Sicherheit

vaste armleggers  
met extra dikke  

comfortafwerking

3-dimensioneel 
verstelbare  

armleggers

Rugleuning met 2 
openingen voor een  
aangenaam  
zitklimaat

SONARA / SONARA PRO
Bureaustoel Gaming stoel

met indrukwekkende 
optiek en perfect comfort

Indrukwekkend design gecombineerd 
met hoog zitcomfort.  
De hoge rugleuning biedt veiligheid  
en welzijn. De voorgevormde zit en rug 
zorgt voor een bijzonder zitcomfort en  
ontspannend werken.

Kwaliteitskenmerken: 
•  extra sterke comfortzitting voor  

max. zitcomfort (SONARA PRO is  
bovendien van een 3D-zitting voorzien)  

• SONARA PRO ist GS-gecertificeerd  

•  voor uw gezondheid en veiligheid:  
veiligheidsgasveer, TÜV-getest  

•  extra hoge, ergonomische  
rug met geïntegreerde  
comfort hoofdsteun  

•  de hele dag aangenaam zitten  
door het individueel op lichaam- 
sgewicht instelbaar wipmechanisme

• traploze hoogteverstelling 

•  SONARA  incl. vaste armleggers  
SONARA PRO incl. 3-D armleggers  

• stabiel polyamide kruisvoet zwart 

•  lastafhankelijk geremde wielen  
voor tapijtvloer, optioneel voor  
harde vloer

Bureaustoel SONARA 
incl. vaste armleggers 

bekleding 
kunstleder/ 
net

kleur zwart/grijs
Bestelnr. 2029 4091 a
€/st. 189,90

Bureaustoel SONARA PRO 
incl. 3-dimensioneel  
verstelbare armleggers  
en 3D-bewegingselement  
in het zitvlak

bekleding 
kunstleder

kleur zwart/rood
Bestelnr. 2029 4092 b
€/st. 289,90

SONARA PRO: 3D-bewegingselement 
in het zitvlak voor een gezonde  
werkplek

indrukwekkende 
optiek door dubbele 

naad (wit)

Toebehoren  
Wielen voor harde vloer: 
SONARA, VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). 

Lange gebruiksduur door  
onderhoudsvriendelijk kunstleder : 
100% polyurethaan

Bestelnr. 2013 6455 €/VE 15,90

SONARA PRO,VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). 

Bestelnr. 2026 1527 €/VE 19,90

lenden-
steun

Permanent- 
contact- 
mechanisme 

Zithoogte- 
verstelling

Armleggers 
inclusief

Exklusieve 
zit-polstering

Rugleuning  
met exclusieve 
polstering

Sonara / Sonara PRO: Exclusieve uitrusting en ergonomie                                                                                        

189,90vanaf €
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c

Made in Germany
  

b

a

b a 

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen

3
JAAR

GARANTIE

TOP
KWALITEIT

169,–

c afb. antraciet
zonder armleggers
Bestelnr. 2025 8380 
vanaf € 209,–

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). 

Bestelnr. 2011 8360  €/VE 15,–

afb. bordeaux
inclusief armleggers
Bestelnr. 2025 8277
vanaf € 179,–

Extra lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare  
bekledingsstof: 
100% polyolefine 
40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed 
EN 1021-2 lucifers

Hoogteverstelbare  
armleggers, zwart 
breedte 90 mm, 60 mm 
hoogteverstelbaar

Bestelnr.         2025 8423 

€/paar             59,90

Vaste armleggers,  
zwart, breedte 50 mm

Bestelnr.     2025 8422 

€/paar             39,–

hoogwaardig  
synchroonmechanisme  
voor perfect zitcomfort 

Synchroon- 
mechanisme  
met tegen - 
      gewicht- 
instelling

Kwaliteitskenmerken:
+  comfortabel zitten door het hoog-

waardig en individueel aanpasbaar 
synchroonmechanisme

+  voor onvermoeibaar zitten door bijzon-
der comfortabele speciale bekleding 
van zit- en rugvlak

+  voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd, veiligheidsgas-
veer TÜV-getest

+  traploze zithoogteverstellng

+  armleggers steeds naleverbaar  
(vaste hoogte of hoogteverstelbaar)

+  de ergonomische zitting 
ondersteunt uw rug perfect en 
ontlast daarmee uw rug

+  zithoogteverstelling
+  zelfremmende wielen voor tapijtvloer, 

optioneel voor harde vloer

+  TOPKWALITEIT, daarom 3 jaar garantie

Toebehoren:

COMFORT R 

Gegevens:         COMFORT R  
                              
Zithoogte  420-500 mm 
Zitbreedte  460 mm 
Zitdiepte 420 mm 
Rugleuning- 
hoogte 490-560 mm 
Gewicht  16 kg 

zonder armleggers

vanaf €

Rug- 
leuning hoogte  
instelbaar

Lenden steun Standaard- 
zit

Rugleuning  
met comfort- 
polstering

incl./ 
optioneel 
armleggers

Comfort R / Comfort R Deluxe: exclusieve uitrusting en ergonomie                                                                                

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

Bureaustoel COMFORT R 
met synchroonmechanisme
zonder armleggers (optioneel bestelbaar), polyamide kruisvoet zwart

stof  
Basic G 

kleur antraciet blauw donkerblauw zwart bordeaux
Bestelnr. 2025 8270 2025 8272 2025 8274 2025 8268 2025 8276
€/st. 169,– 169,– 169,– 169,– 169,–

incl. hoogteverstelbare armleggers, kruisvoet verchroomd
Bestelnr. 2025 8381 2025 8380 2025 8379 2025 8378

€/st. 239,– 239,– 239,– 239,–

Bureaustoel COMFORT R DELUXE 
met synchroonmechanisme
zonder armleggers (optioneel bestelbaar), kruisvoet verchroomd

stof  
Basic G 

kleur antraciet blauw donkerblauw zwart
Bestelnr. 2025 8358 – – –

€/st. 209,– – – –

incl. armleggers, vaste hoogte, polyamide kruisvoet zwart
Bestelnr. 2025 8271 2025 8273 2025 8275 2025 8269 2025 8277
€/st. 179,– 179,– 179,– 179,– 179,–

        COMFORT R  
                              DELUXE
 440-530 mm 
 470 mm 
 445 mm 
 
 495-575 mm 
 16 kg 

[D]

COMFORT R / COMFORT R DELUXE
Bureaustoel 

afb. antraciet
inclusief armleggers
Bestelnr. 2025 8271
vanaf € 179,– 
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299,90

d

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen [D]

gewichts- 
automatic

 vanaf €

TOP
KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE

Synchroon- 
mechanisme 
met tegen- 
     kracht- 
instelling

Zithoogte- 
verstelling

Zitdiepte- 
verstellingArmleggers

in optie
Comfortzit- 
polstering

Rugleuning- 
hoogte  
instelbaar

Lendensteun Rugleuning  
met comfort- 
polstering

VIGO 
Bureaustoel

Kwaliteitskenmerken:
 
 

+  Top zitcomfort door de zeer aangename 
DESKIN comfortpolstering van zit- en 
rugvlak

+ geïntegreerde lendensteun
+  traploze zithoogteverstelling
+  voor elke beenlengte het juiste zitten  

door de ergonomische zitdiepteverstelling
+  uiterst lange gebruiksduur door hoog-

belastbare bekledingsstof met 160.000 
schuurbewegingen

+ stabiele polyamide kruisvoet, zwart
+  lastafhankelijk geremde wielen voor  

tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

elastische lamellen in de rug  
zorgen voor een hoge flexibiliteit 
en voldoende luchtcirculatie

synchroonmechanisme met
gewichtsautomatic ideaal  
voor wisselende gebruikers

Bureaustoel VIGO met
synchroonmechanisme 
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)

stof
Basic BN

kleur zwart blauw
Bestelnr. 20281 458 a 2028 1460 b 
€/st. 319,– 319,–
va. 2 st. €/st. 299,90 299,90

elastische lamellen zorgen voor een hoge 
flexibiliteit en voldoende luchtcirculatie

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

Hoogteverstelbare 
armleggers,  
zwart, breedte 80 mm, 
80 mm hoogteverstelbaar
Bestelnr. 2028 1462d
€/paar 59,90

Vaste armleggers,  
zwart, breedte 80 mm

Bestelnr. 2028 1461c
€/paar 49,90

Wielen voor harde vloer, VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 2022 2008 €/VE 19,90

Extra lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare  
bekledingsstof: 
100% polyester  
150.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed 
EN 1021-2 lucifers

Gegevens:
Zithoogte 430-560 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 440-490 mm
Rugleuning- 
hoogte               540-600 mm
Gewicht 16,5 kg

c armleggers
Bestelnr. 2028 1461
€ 49,90

a afb. zwart
zonder armleggers 
Bestelnr. 2028 1458
vanaf € 299,90

softpad-opleg 
voor een aange-
naam gevoel

synchroon- 
mechanisme  

past zich automatisch  
aan het gewicht van  

de gebruiker aan

elastische  
lamellen  
in de rug  
zorgen voor  
een hoge  
flexibiliteit en  
voldoende  
luchtcirculatie

de perfecte zit voor  
iedere beenlengte  
door individueel  
instelbare zitdiepteb afb. blauw 

zonder armleggers 
Best.-Nr. 2028 1460

VIGO: Exclusieve DELTA-V uitrusting en ergonomie 

klimaatprofien ergonomie-expert
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Made in Germany

189,–

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen

Gegevens:  Comfort R Big 

Zithoogte  435-565 mm 
Zitbreedte  470 mm 
Zitdiepte  485 mm 
Rugleuninghoogte  585-665 mm 
Gewicht  16 kg

   Comfort R Big 
DELUXE

                     450-560 mm 
                               470 mm 
                            505 mm

600-675 mm 
                                   16 kg

COMFORT R BIG / COMFORT R BIG DELUXE: Exclusieve uitrusting en ergonomie                                                                                         

Hoogteverstelbare  
armleggers, zwart 
breedte 90 mm, 60 mm 
hoogteverstelbaar

Bestelnr.          2025 8423 

€/paar                    59,90

Rugleuning -
hoogte  
instelbaar

Comfortzit- 
polstering

Zithoogte- 
verstelling

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Synchroon- 
mechanisme  
met tegen - 
      gewicht- 
instelling

Lenden-
steun

Armleggers 
in optie

Hoogteverstelbare  
armleggers, verchroomd 
breedte 90 mm, 60 mm 
hoogteverstelbaar

Bestelnr.          2025 8377 

€/paar                 69,–

Ook voor grote personen geschikt

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

vanaf €

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

Kwaliteitskenmerken:
+   zelfs langdurig zitten zorgt  

voor plezier door het ergonomische  
synchroonmechanisme

 
+   voor uw gezondheid en veiligheid:  

GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer  
TÜV-getest

+   gezond zitten door extra hoge en dik  
gepolsterde rugleuning

+   lendenwervelsteun
+   eerste klasse zitcomfort door comfortzit

+   armleggers kunnen ook achteraf  
bijbesteld worden 

+   traploze zithoogteverstelling
+   stabiel kruisvoet, polyamide zwart  

of metaal verchroomd

+   zelfremmende wielen voor tapijtvloer,  
optioneel voor harde vloer

+   zithoogte extra hoog  
instelbaar

+   extra hoge rugleuning

ook geschikt  
voor grote  
personen

a afb. donkerblauw 
zonder armleggers 
kruisvoet zwart 
Bestelnr. 2028 4496 
€ 189,–

extra diep 

Bureaustoel COMFORT R BIG DELUXE  
met synchroonmechanisme, kruisvoet verchroomd
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)
Bestelnr. 2025 8366  2028 4494 –
€/st. 219,–  219,–   –  
incl. hoogtverstelbare armleggers
Bestelnr. 2025 8390 b 2025 8393 2025 8389
€/st. 249,– 249,– 249,–

stof 
Basic G 

Kleur antraciet donkerblauw zwart

Bureaustoel COMFORT R BIG  
met synchroonmechanisme, kruisvoet zwart
zonder armleggers (optioneel bestelbaar)
Bestelnr.  2028 4495  2028 4496 a –
€/st. 189,– 189,– –  
incl. hoogtverstelbare armleggers
Bestelnr. 2025 8386 2025 8384 2026 0568
€/st. 219,– 219,– 219,–

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 stuks (bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 2011 8360        €/VE 15,–

hoogwardig DESKIN 
synchroonmechanisme
voor een optimale 
ondersteuning van 
uw rug

b afb. antraciet 
incl. armleggers  
kruisvoet verchroomd  
Bestelnr. 2025 8390 
€ 249,–

[D]

COMFORT R BIG / COMFORT R BIG DELUXE
Bureaustoel 
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399,–

Made in Germany

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen [D]

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

 €

SITNESS 50: Exclusieve uitrusting en ergonomie

 

SITNESS 50 
Directiezetel inclusief armleggers

EEN GEZONDE RUG
dankzij 3-dimensioneel bewegende zit

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 stuks (bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr.  2026 1527  €/VE 19,90

Bureaustoel SITNESS 50 met synchroonmechanisme, 
incl. armleggers

stof 
Basic G

kleur antraciet zwart blauw rood
Bestelnr. 2024 8987a 2024 8984  2024 8985 2024 8986 b 
€/st. 419,– 419,– 419,– 419,–
vanaf 2 st. €/st. 399,– 399,– 399,– 399,–

Kwaliteitskenmerken:
+    voor meer beweging op de werkplek – fitness zit,  

3D bewegend (Body-Balance-Tec®)
+  voor bijzonder zitcomfort zorgt de   

DESKIN speciale polstering 
+  rugondersteunend zitten door hoogwaardig  

synchroonmechanisme
+   hoge rugleuning met hoogte verstel bare lendensteun
+  voor uw gezondheid en veiligheid:  

GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer TÜV-getest
+ traploze zithoogteverstelling
+ incl. hoogteverstelbare  armleggers
+ stabiele kruisvoet, chroom
+  incl. lastafhankelijk zelfremmende zwarte  

wielen voor tapijtvloer, optioneel bestelbaar :  
zwarte wielen voor harde vloer of grote,  
verchroomde universele wielen

Grote, verchroomde universele 
wielen, VE = 5 stuks

Bestelnr. 2028 1457  €/VE 29,–

Gegevens:
Zithoogte 420-550 mm
Zitbreedte 470 mm
Zitdiepte 480 mm
Rugleuninghoogte     580-640 mm
Gewicht 17 kg

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

b afb. rood 
incl. armleggers 
Bestelnr. 2024 8986 
€ 399,–

Extra lange gebruiksduur 
door extreem belastbaar   
netweefsel:
100% polypropyleen 
40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed 
EN 1021-2 lucifers  

a afb. antraciet
incl. armleggers   
Bestelnr. 2024 8987

Zithoogte- 
verstelling

Inclusief
hoogtever-
stelbare 
armleggers

Zit drie- 
dimen- 
sioneel 
beweeg- 
baar

LendensteunRugleuning- 
hoogte  
instelbaar

Synchroon- 
mechanisme  
met tegen - 
      gewicht- 
instelling

Rugleuning  
met comfort- 
polstering

inclusief armleggers

bevestiging  
van de rug door  
een elegant  
aluminium  
systeem

inclusief 
geintegreerde  
kledinghaak  
op de rug



269,–

Made in Germany

65

Bureaustoel SITNESS 40 met gepolsterde rugleuning 
incl. hoogteverstelbare armleggers

stof 
Basic G

kleur zwart blauw groen rood
Bestelnr. 2024 8976 2024 8977b 2024 8979 2024 8978 
€/st. 269,– 269,– 269,– 269,–

Bureaustoel SITNESS 40 NET met netrugbekleding  
incl. hoogteverstelbare armleggers

stof 
Basic G

kleur zwart/ 
antraciet

zwart/  
blauw

groen/ 
groen

zwart/ 
zwart

Bestelnr. 2025 8257 2025 8256 2025 8259 2025 8258a
€/st. 299,90 299,90 299,90 299,90

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

Bekledingsstof:  
extra hoogbelastbaar  
en duurzaam. 
100% polyolefine 
40.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed 
EN 1021-2 lucifers  

vanaf €

Zithoogte- 
verstelling

Inclusief
hoogtever-
stelbare 
armleggers

Zit drie- 
dimen- 
sioneel 
beweeg- 
baar

LendensteunRugleuning- 
hoogte  
instelbaar

Permanent- 
contact- 
mechanisme 

SITNESS 40 NET: Exclusieve uitrusting en ergonomie                                                                                        

b afb. blauw
incl. armleggers  
Bestelnr. 2024 8977 
€ 269,–

Gegevens:       SITNESS 40 NET         SITNESS 40
zithoogte  420-550 mm 
zitbreedte  480 mm 
zitdiepte  440 mm 
rugleuninghoogte  540-590 mm 
gewicht  19 kg

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, tegels, enz)

Bestelnr. 2011 8360 €/VE 15,–

Toebehoren:

a afb. zwart/zwart 
incl. armleggers  
Bestelnr. 2025 8258 
€ 299,90

Kwaliteitskenmerken:
+  US-gepatenteerde speciale 

Orthozit®, driedimensioneel 
beweegbaar  
(Body-Balance-Tec®) met  
comfortpolstering

+  ergonomisch gevormde rug met  
ademingsactief netweefsel met  
geïntegreerde lendensteun,  
hoogteverstelbaar

+  voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd, veiligheids-  
gasveer TÜV-getest

+  traploze zithoogteverstelling
+ incl. hoogteverstelbare armleggers  
  met chroomafwerkingen
+ stabiele kruisvoet, verchroomd
+  zelfremmende wielen voor  

tapijtvloer, optioneel voor  
harde vloer

Welzijn voor heel het lichaam door  
het bewegend zitvlak – zo traint u  
uw rugspieren tijdens het zitten

BRENG BEWEGING in  
uw alledaags kantoorwerk 

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

 420-550 mm 
  480 mm 
 450 mm 
 570-650 mm 
 16 kg

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen [D]

SITNESS 40 NET/SITNESS 40
Bureaustoel met armleggers

[D]
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TOP!

259,–

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen

vanaf €

Synchroon- 
mechanisme  
met tegen - 
     gewicht- 
instelling

Rugleuning-
hoogte  
instelbaar

Lenden steun Ergonomische  
zitting met  
bekkensteun

Armleggers
in optie

Zithoogte- 
verstelling

COMFORT NET PLUS: Exclusieve uitrusting en ergonomie                                                                                          

Rugleuning  
met comfort- 
polstering

a afb. zwart
zonder armleggers
Bestelnr. 2025 8329
€ 259,–

b afb. blauw 
incl. armleggers 
Bestelnr. 2025 8332 
€ 319,–

kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

Kwaliteitskenmerken:
+  ademingsactieve rugleuning met lendensteun

+  langdurig zitcomfort door de ergonomisch 
gevormde DESKIN polstering

+  bekkensteun ondersteunt het bekken

+  hoge, ergonomisch gevormde rugleuning uit 
ademingsactief netweefsel in combinatie met  
het rugpolster, hoogteverstelbaar

+  slijtvaste geribbelde stof voor betere  
luchtcirculatie

+  uitermate lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare speciale bekledingsstof  
met 50.000 schuurbewegingen

+  blijf gezond en in beweging door  
ergonomisch synchroonmechanisme 

+  voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd, veiligheidsgasveer  
TÜV-getest

+  traploze zithoogteverstelling

+  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

zonder armleggers

Gegevens:
Zithoogte  400-520 mm
Zitbreedte 450 mm
Zitbreedte 450 mm
Rugleuninghoogte  570 mm
Gewicht 16 kg

hoogwaardige optiek  
door een verchroomde  
kruisvoet

stof 
Basic BI

kleur
zwart/ 
antraciet

zwart/  
blauw

Bureaustoel COMFORT NET PLUS  
met synchroonmechanisme, kruisvoet zwart 
zonder armleggers (optioneel bestelbaar) 
Bestelnr. 2025 8329a 2025 8327
€/st. 259,– 259,–
incl. hoogteverstelbare armleggers
Bestelnr. 2028 1588  2028 1589 
€/st. 299,– 299,–

Bureaustoel COMFORT NET PLUS DELUXE met 
synchroonmechanisme, verchroomde kruisvoet 
incl. hoogteverstelbare armleggers
Bestelnr. 2025 8334  2025 8332b
€/st. 319,– 319,–

admingsactieve,  
ergonomisch 
gevormde  
netweefselrug

zachte armleggers- 
pads voor optimaal 
comfort  
incl. profi-armleggers  
voor optimale 
ondersteuning 

ergonomische 
bekkensteun 
ondersteunt het 
bekken

hoogwaardig synchroon- 
mechanisme voorkomt  
foutieve zithouding

PERFECT  
ZITCOMFORT
in een moderne optiek

Grote verchroomde 
universele wielen, VE = 5 st.
Bestelnr. 2028 1457  €/VE 29,–

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 stuks.
Bestelnr. 2011 8360  €/VE 15,–

Bekledingsstof:  
hoogbelastbaar en  
lange gebruiksduur 
100% polyester  
50.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed 
EN 1021-2 lucifers  

[D]

COMFORT NET PLUS / COMFORT NET PLUS DELUXE 

Bureaustoelen 
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TOP SELLER ***

TOP!

239,–

a

b

Made in Germany

+ ademingsactief 

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen

Kwaliteitskenmerken:
+  geconcentreerd werken door het 

hoogwaardig individueel aanpas-
baar synchroonmechanisme

+  u bent rugklachten voor en ontlast 
uw bekken door een bekkensteun 
met comfortabele zitpolstering

+  hoge, ergonomisch gevormde  
rugleuning in ademingsactief  
netweefsel, hoogteverstelbaar

+  een gezonde rug door een  
lendensteun

+  voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd, veiligheids- 
gasveer TÜV-getest

+   traploze zithoogteverstelling

+   prachtige optiek door een  
verchroomde kruisvoet

+  lastafhankelijk geremde wielen voor 
tapijtvloer, optioneel voor harde 
vloer

Extra lange gebruiksduur  
door slijtvaste bekledingsstof: 
100% polyolefine 
40.000 schuurbewegingen
EN 1021-1 sigarettengloed
EN 1021-2 lucifers  

Deze maakt uw 
RUG STERKER

Synchroon- 
mechanisme  
met tegen - 
      gewicht- 
instelling

Rug- 
leuning hoogte  
instelbaar

Lenden steun Zithoogte- 
verstelling

COMFORT NET DELUXE: exclusieve uitrusting en ergonomie                                                                                               

inclusief 
armleggers

Ergonomische  
zitting met 
bekkensteun

Rugleuning  
met ademings- 
actief  
netweefsel Wielen voor harde vloer,  

VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). 

Bestelnr. 2011 8360  €/VE 15,–

Toebehoren:

hoogwaardig  
synchroon- 
mechanisme  
voor een 
optimale 
zithouding

hoogwaardige optiek 
door een verchroomde 
kruisvoet en gasveer

a afb. donkerblauw 
zonder armleggers
Bestelnr. 2025 7077 
€ 239,–

60 mm  
hoogteverstelbaar

b afb. antraciet 
incl. armleggers 
Bestelnr. 2025 4672 
€ 259,–

incl. hoogteverstelbare armleggers
 
rug: 
net 
zit: 
stof Basic G

kleur zwart/
antraciet 

zwart/
blauw

zwart/
donkerblauw

zwart/
zwart

zwart/
bordeaux

Bestelnr. 2025 4672 2025 4673 2025 4675 2025 4674 2025 4676

€/st. 259,– 259,– 259,– 259,– 259,–

Bureaustoel COMFORT NET DELUXE  
met synchroonmechanisme

zonder armleggers
 
rug: 
net 
zit: 
stof Basic G

kleur zwart/
antraciet

zwart/
donkerblauw

zwart/
zwart

Bestelnr. 2025 7075 2025 7077 2025 7078

€/st. 239,– 239,– 239,–

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

vanaf €

zonder armleggers

[D]

COMFORT NET DELUXE
Bureaustoel 

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
door Intertek

geprüfte
Sicherheit

Hoogteverstelbare  
armleggers, zwart 
breedte 90 mm, 60 mm 
hoogteverstelbaar

Bestelnr.          2025 8423 

€/paar                    59,90

Hoogteverstelbare  
armleggers, verchroomd 
breedte 90 mm, 60 mm 
hoogteverstelbaar

Bestelnr.          2025 8377 

€/paar                       69,–
Gegevens:
Zithoogte 400-550 mm
Zitbreedte 465 mm
Zitdiepte 405 mm
Rugleuning-
hoogte

615-695 mm

Gewicht 18 kg
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TOP!

399,–

Bestelnr. 2022 2008 €/VE 19,90

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen [D]

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

€

Rugleuning 
hoogtever-
stelbaar

Optioneel  
armleggers

Zithoogte- 
verstelling

Zitdiepte-
verstelling

Synchroon-
mechanisme  
met tegen- 
     gewicht- 
instelling

Comfortzit- 
polstering

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Lenden-
steun

vanaf 

Kwaliteitskenmerken:
+  extra comfortabel gevormde  

zitting met individueel regelbaar 
luchtkussen (AirCare systeem) voor 
een buitengewoon goed zitgevoel  
en een verbeterde zithouding

+  de hele dag comfortabel zitten dankzij de 
zithoogteverstelling

+  dynamisch zitten dankzij het hoogwaardig 
synchroonmechanisme

+  getailleerde rugleuning voor best  
mogelijke vrijheid voor uw armen

+  optimale ondersteuning van uw rug  
dankzij extra stevig gepolsterde en  
hoogteverstelbare rugleuning  
met geïntegreerde lendensteun

+  voor uw gezondheid en veiligheid: veilige 
gasveer, TÜV-getest

+  extra lange gebruiksduur dankzij 
hoogbelastbare bekledingsstof  
met 160.000 schuurbewegingen

+ voetkruis uit zwart polyamide

+  lastafhankelijk geremde grote wielen  
voor tapijt, optioneel voor harde vloer

a afb. zwart 
zonder armleggers
Bestelnr. 2028 9348 
vanaf € 399,– 

Zitten op wolken 
dankzij AirCare systeem

hoogteverstelbare 
armleggers met 
soft-oppervlak

c Hoogteverstelbare 
armleggers
Bestelnr. 2028 9350 
€ 74,–

Bureaustoel AirSIT   
met synchroonmechanisme

stof 
Basic SM 

kleur zwart blauw
Bestelnr. 2028 9348 a 2028 9349 b
€/st. 439,–  439,–    
va. 2 st.€/st. 399,–  399,–    

b afb. blauw 
zonder armleggers 
Bestelnr. 2028 9349

met AirCare systeem

Met één druk op de knop (+)  
wijzigt bij be- of ontlasting  
van het  zitvlak de  
hoeveelheid lucht in
het zitkussen, waardoor  
het zich actief-dynamisch  
aan elk lichaamsgewicht aanpast

Extra lange gebruiksduur dankzij  
stevige bekledingsstof: 
100% polyester, 160.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed,  
EN 1021-2 lucifers

 

Hoogteverstelbare arm-
leggers, zwart,  
breedte 75 mm, 85 mm hoog-
teverstelbaar
Bestelnr. 2028 9350 c
€/paar 74,–

stabiel polyamide  
voetkruis met grote 
wielen

Gegevens:
Zithoogte 465-600 mm
Zitbreedte 440 mm
Zitdiepte 465-515 mm
Rugleuninghoogte 590-670 mm
Gewicht 18 kg

AirSIT :  Exklusieve uitrusting en ergonomie                                                                               

AIRSIT 

Bureaustoel 

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 stuks 
voor parket, steen, tegels, etc.
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329,–

prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen.[D]

ErgoNet
Bureaustoelen

Kwaliteitskenmerken:
+   synchroonmechanisme met  

gewichtsautomatic ideaal voor  
wisselende gebruikers

+  rugleuning met ademingsactief  
netweefsel, zwart

+  uiterst lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare DESKIN bekledingsstof  
met 160.000 schuurbewegingen

+  voor een bijzonder zitcomfort zorgt de  
DESKIN exclusieve bekleding

+   hoogteverstelbare lendensteun – 
dient voor de optimale ondersteuning van uw rug

+  traploze zithoogteverstelling
+  voor elke beenlengte het juiste zitten door en  

ergonomische zitdiepteverstelling
+  inclusief hoogteverstelbare  

armleggers met softpad-opleg
+  voor uw gezondheid en veiligheid:  

veiligheidsgasveer TÜV-getest
+  mooie en stabiele kruisvoet polyamide  

zwart met voet-relax-zone
+  lastafhankelijk geremde wielen voor  

tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

Bureaustoel ErgoNET met ademingsactief netweefsel 
incl. synchroonmechanisme met gewichtsautomatic 
inclusief hoogteverstelbare armleggers
rug:
net basic
zit: stof 
DESKIN Plus

kleur zwart/
zwart

zwart/
antraciet

zwart/
blauw

Bestelnr. 2028 4682 2028 4683 2028 4684 a
€/st. 369,– 369,– 369,–
vanaf 2St. €/St.329,– 329,– 329,–

a ErgoNET  
afb. blauw 
incl. amleggers
Bestelnr. 2028 4684 
vanaf € 329,–

Bekledingsstof:  
hoogbelastbaar en duurzaam 
160.000 schuurbegingen 
(100% Polyester)

stabiele kruisvoet 
polyamide zwart  
met voet-relax-zone

ErgoNET: Exclusieve uitrusting en ergonomie                                      

+  ademingsactief

Synchroon- 
mechanisme 
met tegen- 
     kracht- 
instelling

Armleggers 
inclusief

Zithoogte- 
verstelling

Hoogte- 
verstelbare 
lendensteun

Zitdiepte- 
verstelling

Exklusieve 
zit-polstering

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

Gegevens:                ErgoNET
Zithoogte 450-550 mm
Zitbreedte 500 mm
Zitdiepte 420-480 mm
Rugleuninghoogte         590 mm
Gewicht 15 kg

extra  
hoge  
rug- 
leuning

TOP
KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE

softpad-opleg voor 
een aangenaam 
gevoel

gewichts- 
automatic

Multitalent  
zet nieuwe normen  
in ergonomie, 
design en techniek

 vanaf €

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 stuks  
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 2026 0219 €/VE 21,–



349,–

70 Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen

TOP
KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE

gewichts- 
automatic

 vanaf €

Kwaliteitskenmerken:
+   synchroonmechanisme met gewichtsautomatic 

ideaal voor wisselende gebruikers
+  rugleuning met exclusief bekleding
+  uiterst lange gebruiksduur door  

hoogbelastbare DESKIN bekledingsstof  
met 160.000 schuurbewegingen

+  voor een bijzonder zitcomfort zorgt de  
DESKIN exclusieve bekleding

+   hoogteverstelbare lendensteun – 
dient voor de optimale ondersteuning van uw rug

+  traploze zithoogteverstelling
+  voor elke beenlengte het juiste zitten door en  

ergonomische zitdiepteverstelling
+  inclusief hoogteverstelbare  

armleggers met softpad-opleg
+  voor uw gezondheid en veiligheid:   

veiligheidsgasveer TÜV-getest
+  mooie en stabiele kruisvoet polyamide  

zwart met voet-relax-zone
+  lastafhankelijk geremde wielen voor  

tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

MULTITALENT 
zet nieuwe normen in ergonomie, 
design en techniek

softpad-opleg 
voor een 
aangenaam 
gevoel

Bureaustoel ErgoPRO  
met exclusieve bekleding en extra hoge rug  
incl. hoogteverstelbare armleggers
kleur zwart antraciet blauw
Bestelnr. 2028 4524 b 284 525 2028 4526 c
€/st. 369,– 369,– 369,–

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 stuks  
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 2026 0219 €/VE 21,–

Bekledingsstof:  
hoogbelastbaar en duurzaam 
160.000 schuurbegingen 
(100% Polyester) 
 

stabiele kruisvoet  
polyamide zwart  
met voet-relax-zone

a ErgoSIT 
afb. antraciet 
incl. amleggers
Bestelnr. 2028 4686 
€ 349,–

Bureaustoel ErgoSIT met exclusief bekleding 
incl. synchroonmechanisme met gewichts- 
automatic incl. hoogteverstelbare armleggers

stof
DESKIN BD

kleur zwart antraciet blauw
Bestelnr. 2028 4685 2028 4686 a 2028 4687 
€/st. 349,– 349,– 349,–

ergonomische  
zithoogteverstelling

- voor elke lichaamsgrootte

ErgoSIT / Ergo PRO: Exclusieve uitrusting en ergonomie                                      
Synchroon- 
mechanisme 
met tegen- 
     kracht- 
instelling

Armleggers 
inclusief

Zithoogte- 
verstelling

Hoogte- 
verstelbare 
lendensteun

Zitdiepte- 
verstelling

Exklusieve 
zit-polstering

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

Gegevens:                ErgoPRO
Zithoogte 440-550 mm
Zitbreedte 500 mm
Zitdiepte 460-500 mm
Rugleuninghoogte         570 mm
Gewicht 17 kg

[D]

                 ErgoSIT
 440-540 mm
 500 mm
 460-500 mm

530-600 mm
 17 kg

c ErgoPRO
afb. blauw 
incl. armleggers
Bestelnr. 2028 4526 
€ 369,–

extra  
hoge  
rug- 
leuning

 

ErgoSIT/ ErgoPRO 

Bureaustoelen 

ergonomische  
zitdiepteverstelling
voor gezond zitten

a ErgoPRO
afb. zwart
incl. amleggers
Bestelnr. 2028 4524
€ 369,–
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429,–

+  ademingsactief

Levertijd: binnen 10 werkdagenPrijzen excl. BTW

STAR NET
Bureaustoelen

STAR NET: Exclusieve uitrusting en ergonomie                                      

Bureaustoel STAR NET 
met synchroonmechanisme 
inclusief hoogte- en breedtever-
stelbare armleggers
rug:
net basic 
zit:
stof Basic BN

kleur
zwart/
zwart

Bestelnr. 2028 4483 b
€/st. 429,–

Gegevens:                ErgoNET
Zithoogte 460-550 mm
Zitbreedte 455 mm
Zitdiepte 400-460 mm
Rugleuninghoogte         580 mm
Gewicht 18 kg

Synchroon- 
mechanisme 
met tegen- 
     kracht- 
instelling

Hoogte- 
verstelbare 
lendensteun

Exklusieve 
zit-polstering

Armleggers 
inclusief

Zithoogte- 
verstelling

Zitdiepte- 
verstelling

Rugleuning  
met ademings-
actief net-
weefsel

Wielen voor harde vloer, VE = 5 stuks  
(bijv. parket, steen, tegels, enz.)

Bestelnr. 2022 2008 €/VE 19,90

Kwaliteitsgetest  
voor uw veiligheid

Kwaliteitskenmerken: 
 
 
 

+  de hele dag ontspannen zitten door 
hoogwaardig synchroonmechanisme 

+  ergonomische comfortzit met hoog-
belastbare bekledingsstof (150.000 
schuurbewegingen) voor extra lange 
gebruiksduur 

+ zithoogte- en zitdiepteverstelbaar  
+  incl. armleggers, hoogte-, diepte-  

en breedte verstelbaar  
+  gepolijste aluminium kruisvoet,  

gasveer verchroomd  
+  incl. lastafhankelijk geremde  

wielen voor tapijtvloer, optioneel  
bestelbaar : zwarte wielen voor  
harde vloer of grote verchroomde  
universele wielen 

+  Topkwaliteit, daardoor 3 jaar garantie

gepolijst aluminium 
kruisvoet voor schitte-
rende optiek

Bekledingsstof:  
extra lange gebruiksduur  
en hoogbelastbaar 
100% Polyester 
150.000 schuurbegingen
EN 1021-1 sigarettengloed
EN 1021-2 lucifers  EN 1021-1 

 €

b STAR NET  
afb. zwart 
incl. armeggers
Bestelnr. 2028 4483 
€ 429,–

De beste  
in zijn klasse!

hoogteverstelbare lendensteun voor 
optimale ondersteuning van uw rug 
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429,–

Levertijd: binnen 10 werkdagen  Prijzen excl. BTW

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Comfortzit- 
polstering

incl. 
armleggers

Zithoogte-
verstelling

ALTO: Exclusieve uitrusting en ergonomie

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

Lenden-
wervelsteun

vanaf €

[D]

ALTO
Bureaustoel incl. armleggers

Synchroon- 
mechanisme 
met tegen- 
     kracht- 
instelling

Zitdiepte- 
verstelling

Rugleuning- 
hoogte  
instelbaar

Gegevens:
Zithoogte 480-570 mm
Zitbreedte 490 mm
Zitdiepte 455-480 mm
Rugleuninghoogte 530-610/ 

740-800 mm
Gewicht 20/21 kg

Kwaliteitskenmerken:

+  uiterst lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare DESKIN  
bekledingsstof met 100.000  
schuurbewegingen

+  hoge, ergonomisch gevormde  
rugleuning, hoogteverstelbaar

+  naar keuze rugleuning met  
geïntegreerde lenden- en  
hoofd/neksteun

+  comfortabel zitten door het  
individueel aanpasbare zitneiging-  
en zitdiepteverstelling

+   aluminium kruisvoet gepolijst

+  grote lastafhankelijk geremde  
universele wielen voor harde en  
zachte vloeren

 langdurig zitcomfort door  
de ergonomisch gevormde 
DESKIN polstering

 rugondersteunend zitten  
door hoogwaardig  
synchroonmechanisme

Bureaustoel ALTO 
met synchroonmechanisme 
incl. 3-dimensioneel verstelbare  
armleggers, hoogte- ,- breedte-  
en diepteverstelbaar

stof
DESKIN 100

kleur zwart 
zonder hoofdsteun
Bestelnr. 2029 1466 a
€/st. 429,–
inclusief hoofdsteun
Bestelnr. 2029 1467 b
€/st. 469,–  

grote lastafhankelijk 
geremde universele wielen 
voor harde en zachte vloeren

Bekledingsstof:  
extra lange gebruiksduur  
en hoogbelastbaar: 
100% polyester 
100.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed

a afb. zwart
incl. armleggers
Bestelnr. 2029 1466
€ 429,–

3-dimensionele 
verstelbare  
armleggers 
voor optimale 
ondersteuning 
van armen en 
schouders

b afb. zwart
incl. armleggers 
met geïntegreerde 
hoofdsteun 
Bestelnr. 2029 1467 



TOP!

Made in Germany

d

a

c

469,–
b
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4-dimensioneel  
verstelbare armleggers  
met softtouch-opleg,  
100 mm hoogte-, 70 mm breedte-  
en 45 mm diepteverstelbaar

Bestelnr.  2026 1031 d 

€/set  89,–

2-dimensioneel verstelbare  
armleggersmet softtouch- 
opleg, 100 mm hoogte- en  
70 mm breedteverstelbaar

Bestelnr.  2026 1030 c
€/set 69,90

Extra lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare  
bekledingsstof met  
100.000 schuur bewegingen 
(100% polyester)  
EN 1021-1 sigarettengloed,  
EN 1021-2 lucifers 

Overzicht: Exclusieve uitrusting en ergonomie                                                                                 

Vervangwielen harde vloer,  
VE = 5 st. (voor parket, steen, vloertegels enz.)

Bestelnr. 2026 0219  €/VE 21,–

Toebehoren

Gegevens:
Zithoogte  410-530 mm 
Zitbreedte  460 mm 
Zitdiepte  412-462 mm 
Rugleuning- 
hoogte  590-670 mm 
Gewicht  16,5 kg

Synchroon-
mechanisme  
met tegen- 
     gewicht- 
instelling

ONTWIKKELD 
I.S.M. 

Rugleuning 
hoogtever-
stelbaar

Rugleuning  
met exclusieve 
polstering

Optioneel 
hoogte- 
verstelbare  
armleggers

Exclusieve  
zit-polstering 

Zithoogte- 
verstelling

Zitneiging- 
verstelling

Zitdiepte-
verstelling

afb. zwart
incl. zitneigingautomatic
Bestelnr. 2026 0805 
€ 519,–

4-dimensioneel  
verstelbare  
armleggers 
Bestelnr. 2026 1031 
€ 89,–

afb. blauw 
met gewichtsautomatic 
Bestelnr. 2026 1384 
€ 469,–

2-dimensioneel  
verstelbare armleggers 
Bestelnr. 2026 1030 
€ 69,90

TOP
KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE

vanaf €

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen, resp. *15 werkdagen

Kwaliteitskenmerken:
+   zelfs langdurig zitten zorgt voor  

plezier door een hoogwaardige  
synchroonmechanisme 
met tegendrukaanpassing

+  ontspannen werken door de zeer  
comfor tabele exclusieve polstering

+  hoge rugleuning, hoogteverstelbaar 
met geïntegreerde lendensteun

+   beter zitcomfort door de zachte  
comfortzit

+ traploze zithoogteverstelling
+ zitdiepteverstelling

+  voor uw gezondheid en veiligheid :  
GS-gecertificeerd,  
veiligheidsgasveer TÜV-getest

+  kruisvoet polyamide zwart, gepolished of  
aluminium aluzilver 

+  uitermate lange gebruiksdoor door hoog-
belastbare speciale bekledingsstof  
met 100.000 schuurbewegingen

+  optioneel armleggers, naar  
keuze 2-D of 4-D verstelbaar

+  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor harde vloer 
(gelieve bij bestelling aan te geven)

[D]

Bureaustoel D001
Uitvoering synchroonmechanisme met gewichtsautomatic

stof
DESKIN 
Plus

kleur zwart donkergrijs blauw donkergroen rood
kruisvoet polyamide zwart
Bestelnr. 2026 1381 2026 1382 2026 1384a  2028 9453* 2028 9454*
€/st. 469,– 469,– 469,– 469,– 469,–
kruisvoet aluminium aluzilver 
Bestelnr. 20261393 2026 1394 2026 1396 2028 9455* 2028 9456*
€/st. 489,– 489,– 489,– 489,– 489,–
kruisvoet aluminium poliert
Bestelnr. 2028 9457 2028 9458 2028 9459 2028 9460* 2028 9461*
€/st. 499,– 499,– 499,– 499,– 499,–

Bureaustoel D001 met synchroonmechanisme
Uitvoering met zitdiepteverstelling en zitneigingautomatic
kruisvoet polyamide zwart
Bestelnr. 2026 0793 2026 0794 2026 0796 2028 9519* 2028 9520*
€/st. 489,– 489,– 489,– 489,– 489,–
kruisvoet aluminium aluzilver 
Bestelnr. 2026 0805b2026 0806 2026 0808 2028 9509* 2028 9510*
€/st. 519,– 519,– 519,– 519,– 519,–
kruisvoet aluminium gepolijst
Bestelnr. 2028 9511 2028 9512 2028 9514 2028 9515* 2028 9516*
€/st. 529,– 529,– 529,– 529,– 529,–

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

kruisvoet polyamide zwart, aluminium gepolijst of aluminium aluzilver

D001 
Bureaustoel 
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679,–

Levertijd: binnen 10 werkdagen  Prijzen excl. BTW

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Gegevens:
Zithoogte  470-610 mm 
Zitbreedte  500 mm 
Zitdiepte  450-510 mm 
Rugleuning- 
hoogte   660-740 mm 
Gewicht  23 kg

Synchroon- 
mechanisme  
met tegen - 
      gewicht- 
instelling

Comfortzit- 
polstering

incl. 
armleggers

Zithoogte-
verstelling

Toebehoren:

CONTROL 48: Exclusieve uitrusting en ergonomie

DE HELE DAG 
aangepast zitten

XXL-Bureaustoel CONTROL 48  
met synchroonmechanisme, inclusief armleggers

uitvoering  

bekleding stof  kunstleder leder 
kleur zwart zwart zwart 
Bestelnr. 2027 9040 a 2027 9041 b 2027 9042
€/st. 679,– 799,– 1.189,–

Extra lange gebruiksduur:
door belastbare bekledingsstof:
100% polyester
100.000 schuurbewegingen 

Grote universele wielen,  
verchroomd  VE = 5 st.

Bestelnr. 2028 1456   €/st. 29,–

b  
afb. kunstleder zwart  
inclusief armleggers 
Bestelnr. 2027 9041 
€ 799,–

zitdiepteverstelling-
voor elke beenlengte de 
passende zitting 

TOP
KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE

armleggers met 
soft-opleg 
2 dimensioneel  
verstelbaar  

Kwaliteitskenmerken:
+  speciaal ontworpen  

XXL-24 uur-bureaustoel tot  
160 kg lichaamsgewicht getest

+  rondom en extra dik gepolsterde  
rugleuning met diepteverstelbare  
lendenwervelsteun voor de opti-
male ondersteuning van uw rug

+  hoogwaardig synchroon- 
mechanisme voor een perfecte  
instelling van de zitpositie

+  de hele dag aangenaam zitten door  
de individueel aanpasbare zitdiepte- 
verstelling

+  ergonomisch gevormde comfortzit,  
comfortabel gepolsterd

+  traploze zithoogteverstelling

+  FCKW-vrije schuimstof, niet plakbare  
stoffen en 90% recycleerbaar -  
goed voor het milieu en de gebruiker

+  inclusief armleggers, hoogte-, 
breedte- en diepteverstelbaar  
met soft-opleg

+  met belastbare bekledingsstof  
(100.000 schuurbewegingen),  
kunst- of leder bekleding verkrijgbaar

+  twee-fases gaslift voor uw veiligheid

+  alu gepolijst onderstel  
(onderkant mat zwart)

+  lastafhankelijk geremde  
zwarte universele wielen  
(verchroomd optioneel verkrijgbaar) 

comfortabele  
polstering

afb. stof zwart 
inclusief armleggers
Bestelnr. 2027 9040 
€ 679,–

UUR
24

3-D lenden-
wervelsteun

Rugleuning 
hoogtever-
stelbar

Zitdiepte-
verstelling

BE

LA
STBAAR TOT

vlg. de LGA richtlijn  
voor zwaarlaststoelen

DIN EN 1335 1-3

vanaf €

gepolijst aluminium 
design-kruisvoet  
(onderaan mat zwart)

[D]

 

Control 48
XXL-bureaustoel incl. armleggers

a
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549,–

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen

PARLANDO: Exclusieve uitrusting en ergonomie                                                                                   

Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 st.(bijv. parket, steen, tegels, enz.). 

Bestelnr. 2025 6226  €/VE 21,–

Toebehoren:

Rugleuning- 
 hoogte  
instelbaar

Comfortzit- 
polstering

Zithoogte- 
verstelling

Rugleuning 
met comfort-
polstering

Synchroon- 
mechanisme  
met tegen - 
      gewicht- 
instelling

Lenden-
steun

Armleggers in 
optie

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

Gegevens: 
Zithoogte 430-530 mm
Zitbreedte 500 mm
Zitdiepte 455-515 mm
Rugleuninghoogte 470-530 mm
Gewicht 20,5 kg

Grote, universele wielen,  
verchroomd , VE = 5 st.

Bestelnr. 2028 1456   €/St. 29,–

Extra lange gebruiksduur door  
slijtvaste bekledingsstof: 
100% polyester   
160.000 schuurbewegingen

XXL-Bureaustoel PARLANDO 
met synchroonmechanisme 
inclusief armleggers

stof 
basic SM

kleur zwart lichtblauw 
Bestelnr. 2027 5398 a 2027 5399 b
€/st. 549,– 549,–

armleggers met 
Soft-kunstleder-
opleg aangenaam 
gepolsterd en 
diepteverstelbaar

b afb.  
lichtblauw 
incl. armleggers   
Bestelnr.  
2027 5399 
€ 549,–

extra comfortabele polstering

zitdiepteverstelling - 
voor elke beenlengte de  
passende zitting

optimale  
ondersteung van  
uw rug door  
synchroon-mechaniek 

hoogwaardig  
aluminium
kruisvoet 

a 
afb. zwart  
inclusief armleggers 
Bestelnr. 2027 5398 
€ 549,–

BE

LA
STBAAR TOT

vlg. de LGA richtlijn voor 
zwaarlaststoelen
DIN EN 1335 1-3

Zitdiepte- 
verstelling

Kwaliteitskenmerken:
+ speciaal ontworpen stoel  
   tot 150 kg lichaamsgewicht

+  aangenaam gepolsterde rug  
met geïntegreerde lenden steun  
voor optimale onder steuning  
van uw rug 

+   excellente ondersteuning voor uw rug  
door hoogwaardige en individueel  
instelbare  synchroonmechanisme

+  de hele dag comfortabel zitten  
door individueel aanpasbare   
zitdiepteverstelling

+  ergonomisch gevormde comfortzit  
met comfortabele polstering

+ traploze zithoogteverstelling

+  inclusief armleggers,  
hoogte- en diepteverstelbaar  
met soft-kunstlederopleg

+  aluminium gepolijste kruisvoet

+  extreem hoogbelastbare  
bekledingsstof (160.000  
schuurbewegingen) voor  
bijzonder lange gebruiksduur 

+   incl. lastafhankelijk geremde  
zwarte wielen voor tapijtvloer, 
optioneel bestelbaar:  
zwarte wielen voor harde vloer of  
grote verchroomde universele wielen

€

[D]

PARLANDO
XXL- Bureaustoel incl. armleggers 
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949,–

Levertijd: binnen 10 werkdagen  Prijzen excl. BTW

Rugleuning 
met exclusie-
ve polstering

Exlusiefzit- 
polstering

incl. 
armleggers

Zithoogte-
verstelling

SenseFIT: Exclusieve uitrusting en ergonomie

TOP
KWALITEIT

15
JAAR

GARANTIE

lenden-
wervel- 
steun

Rugleuning 
hoogtever-
stelbar

Zitdiepte-
verstelling

vanaf €

[D]

SenseFIT
Bureaustoel incl. armleggers

Gegevens: standaard  
rugleuning

hoge  
rugleuning

hoge rugleuning  
met hoofdsteun

Zithoogte 480-615 mm 480-615 mm 480-615 mm
Zitbreedte 480 mm 480 mm 480 mm
Zitdiepte 440-490 mm 440-490 mm 440-490 mm
Rugleuninghoogte 475-540 mm  575-640mm 575-640 mm
Gewicht   22 kg   23 kg   24 kg

TOP
KWALITEIT

50
JAAR

GARANTIE

Bureaustoel SenseFIT DV voor 
hoge productiviteit en gezond-
heid. De moderne technologie zorgt 
voor een perfect zitgevoel en 
past zich intuïtief aan de noden van 
de gebruiker aan.
Kwaliteitskenmerken:
+  gepatenteerde Therapod® SenseFIT  

technologie in de rugleuning:  
senseFIT-rugonderdeel past zicht auto-
matisch aan de vorm van de rug aan,  
dankzij de geïntegreerde 3D-controller 
(50 jaar garantie) 

+  BIO Seat technologie ondersteunt het 
bekken dankzij memoryschuim - de druk 
wordt automatisch verdeeld en past zich 
aan het gewicht van de gebruiker aan

+  Eersteklas kwaliteit van hoogwaardige, 
temperatuurregelende natuurlijke materia-
len (Italiaans wolvilt met extra lange gebru-
iksduur, 100.000 schuurbewegingen,  
100% wol) met dubbele naad

+  Dankzij het intelligente synchroonmecha-
nisme met gewichtsautomatic reageert 
de stoel zowel op het gewicht van de gebrui-
ker, als op zijn bewegingen. ook ideaal 
voor wisselende werkplekken

+  incl. 4-dimensioneel verstelbare  
armleggers met zachte  
softpad-opdek, hoogte-,  
breedte- en diepteverstelbaar

+   traploze zithoogteverstelling
+  gepolijst aluminium design-voetkruis 

                   (onderkant mat zwart)
+  incl. lastafhankelijk geremde zwarte  

   universele wielen
+  TOP KWALITEIT, daarom 15 jaar garantie

Bureaustoel SenseFIT  met synchroonmechanisme 
inclusief 3-dimensioneel verstelbare armleggers

stof
vilt L

kleur antraciet grijs lichtgrijs
standaard rugleuning, polyamide voetkruis zwart
Bestelnr. 2028 9363a 2028 9364 2028 9365
€/st. 949,– 949,– 949,–
hoge rugleuning, aluminium voetkruis
Bestelnr. 2028 9366b 2028 9367c 2028 9368d
€/st. 1069,– 1069,– 1069,–
hoge rugleuning, incl. 3-dimensioneel verstelbare 
hoofdsteun, aluminium voetkruis
Bestelnr. 2028 9369 2028 9370 2028 9371e
€/st. 1199,– 1199,– 1199,–

met gepatenteerde 
Therapod®  
SenseFIT en  
BIO Seat technologie

2 rugleunings-
hoogtes, optioneel  
ook met hoofdsteun

op de technologie 
in de rugleuning

d afb. lichtgrijs 
incl. armleggers 
Bestelnr.  
2028 9368 
€ 1069,–

3-dimensioneel 
verstelbare  armleggers 
voor optimale ondersteun-
ing van de armen  
en schouders

synchroonmechnisme 
past zich automatisch 
aan het gewicht van 
de gebruiker aan

gepolijst aluminium 
design-voetkruis 
(onderkant mat zwart)

stoffering uit
temperatur-
regelende, 
natuurlijke 
materialen met 
extra lange 
gebruiksduur

hoofdsteun 
multifunc-
tioneel in 
hoogte, diepte 
en neiging 
instelbaar

ex
tr

a 
ho

og

a  
standaard 
rugleuning

c  
hoge 
rugleuning

e  
hoge rug-
leuning  
met hoofd- 
steun

Top ergonomie  
door de perfecte pasvorm

b 
afb. antraciet 
incl. armleggers 
Bestelnr.  
2028 9366 
€ 1069,–

Synchroon- 
mechanisme  
met automatic  
      tegen-
gewichtinstelling

gewichts- 
automatic
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BE

LA
STBAAR TOT

vlg. de LGA richtlijn voor 
zwaarlaststoelen
DIN EN 1335 1-3

XXL– 
zitcomfort

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 15 werkdagen

Kwaliteitskenmerken:
+  speciaal ontwikkelde zwaarlaststoel tot  

150 kg lichaamsgewicht

+  extra hoge rugleuning met geïntegreerde  
lendensteun voor een optimale onder
steuning van uw rug

+  veiligheidsgasveer TÜV-getest,  
zwaarlaststoel GSgecertificeerd

+  synchroonmechanisme vermijdt foutieve houding

+  de hele dag comfortabel zitten door het individueel 
aanpasbare zitneiging en zitdiepteverstelling

+  comfortabele en ergonomisch gevormde  
comfortzit met comfortabele polstering

+ traploze zithoogteverstelling

+   inclusief armleggers

+   aluminium kruisvoet gepolijst

+  slijtvaste bekledingsstof  
(50.000 schuurbewegingen) voor  
lange gebruiksduur

+  zelfremmende wielen voor tapijt- 
vloer, optioneel voor harde vloer

Synchroon- 
mechanisme  
met tegen - 
      gewicht- 
instelling

Rugleuning  
met comfort-
polstering

Lenden steun Zitneiging- 
verstelling

BIG STAR: Exclusieve uitrusting en ergonomie 

Zitdiepte- 
verstelling

Zithoogte-
verstelling

inclusief 
Armleggers

Comfortzit- 
polstering

Toebehoren:
Wielen voor harde vloer,  
VE = 5 st. 
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). 

Bestelnr. 2026 1527  €/VE 15,–

Extra lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare bekledingsstof: 
100% polyester 
50.000 schuurbewegingen 

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

b afb.  
BIG STAR 30,  
antraciet,
incl. armleggers 
Bestelnr. 2027 7221 
€ 699,–

incl.  
hoogteverstelbare  

armleggers

comfortabele en 
ergonomisch 
gevormde comfort-
zit met comforta-
bele polstering

  aluminium  
kruisvoet gepolijst

Zitneiging- en  
Zitdiepteverstelling

afb. BIG STAR 20,  
blauw, inclusief  
armleggers
Bestelnr. 2026 7136 
€ 679,–

Zwaarlaststoel BIG STAR  
met synchroonmechanisme 
incl. hoogteverstelbare armleggers

Stof 
Basic W 

kleur antraciet zwart blauw
BIG STAR 10, rugleuninghoogte 600 mm
Bestelnr. 2027 7218 2027 7219 2027 7220 
€/st. 649,– 649,– 649,–
BIG STAR 20, rugleuninghoogte 700 mm
Bestelnr. 2026 7134 2026 7131 2026 7136 a
€/st. 679,– 679,– 679,–
BIG STAR 30, rugleuninghoogte 800 mm
Bestelnr. 2027 7221b 2027 7222 2027 7223
€/st. 699,– 699,– 699,–

Gegevens:  10 20 30
Zithoogte  440-520 mm 440-520 mm 440-520 mm 
Zitbreedte  540  mm 540 mm 540 mm 
Zitdiepte 460-510 mm 460-510 mm 460-510 mm 
Rugleuninghoogte 600 mm 700 mm 800 mm  
Gewicht  19 kg 20 kg 21 kg

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

vanaf €
BIG STAR 10 
incl. armleggers

600 mm  
BIG STAR 10 

700 mm  
BIG STAR 20 

800 mm 
BIG STAR 30 

[D]

BIG STAR
Zwaarlaststoel incl. armleggers 

a
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109,90

O

149,–

€

Levertijd: binnen 10 werkdagen  Prijzen excl. BTW [D]

Zitmeubilair voor praktijk, labo en steriele ruimtes

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

Draaistoel / draaikruk MED

kleur wit

uitvoering Bestelnr. €/st.
a MED DOK 2028 5366 149,–
b MED FLEX 2026 3242 219,–

Gegevens: a b
Zithoogte 440-530 mm 420-530 mm

Zitbreedte 390 mm 420 mm

Zitdiepte  390 mm  330-360 mm

Rugleuninghoogte _ 390-510 mm

Gewicht 5,7 kg 8,2 kg

Speciaal concipieert zitmeu-
bilair voor labo, praktijk en 
soortgelijke ruimtes

Alle varianten zijn traploos hoogte- 
verstelbaar, zo vindt u uw perfecte  
werkhoogte en ontlast u uw rug.
De bekleding uit hoogwaardig kunstleder 
is hoogbelastbaar (100.000 schuurbewe-
gingen), onderhoudsvriendelijk en  
afwasbaar voor meer hygiëne.

Desinfectiemiddelbestendig kunstleder 
voor model MED FLEX op aanvraag.    

Bekledingsstof: 
extra langdurig, afwasbaar  
en ademingsactief
PU kunstleder met textiel- 
weefsel, schadstofvrij 
100% polyurethaan 
100.000 schuurbewegingen 
katoen: 70% polyester 
30% katoen 

Wielen voor harde vloer  
voor model a,  
(bijv. parket, steen, tegels, enz.). VE = 5 st.

Bestelnr. 2028 5367 €/VE 15,–

a afb.  MED DOK 
Bestelnr. 2028 5366 
€ 149,–

hoogwaardige optiek  
door een   aluminium 
kruisvoet gepolijst

b afb. MED FLEX 
Bestelnr. 2026 3242 
€ 219,–

Hygiënische 
arbeidsmiddelen  
voor de ‚praktijk‘

GS-getest 
voor uw veiligheid

stapelbaar 
(max. 8 stoelen)

Gegevens :
Totaalhoogte  825 mm  
Totaalbreedte  545 mm 
Totaaldiepte  560 mm 
Zithoogte  470 mm 
Zitbreedte  470 mm  
Zitdiepte  410 mm  
Rugleuninghoogte  355 mm 
Armleggershoogte 645 mm 
Gewicht  6 kg 

vanaf 8 st. €/st. 
afb. bordeaux 
Bestelnr. 2025 6750 
€/st. 109,90

d
ISO S Bezoekersstoel , onderstel verchroomd

Stof 
Intervene 

kleur lichtgrijs bordeaux donkerblauw
zonder armleggers 
Bestelnr. 2025 6745 2025 6750d 2025 6756 
€/st. 109,90 109,90 109,90 
met armleggers
Bestelnr. 2025 6757 2025 6758 2025 6764
€/st. 119,90 119,90 119,90

Kwaliteitskenmerken:
•  extra lange gebruiksduur  

door hoogbelastbare,  
bloed-, urine- en  
desinfecterende  
middelen bestendige  
stof

•  langdurig zitcomfort door  
de unieke DESKIN  
polstering

•  voor uw gezondheid  
en veiligheid: 
GS-gecertificeerd

•  stabiel en breukvrije  
binnenzitschaal in  
gelijmd beukenhout

•  naar keuze met of  
zonder armleggers 

•  bijzonder robuust en stabiel 
onderstel verchroomd 
incl. polyamide vloerbe- 
schermer

stofbekleding: 
Extra lange gebruiksduur  
door hoogbelastbare, bloed-,  
urine- en desinfecterende  
middelen 
100 % polyester 
100.000 schuurbewegingen 
EN 1021-1 sigarettengloed  
EN 1021-2 lucifers

onderhouds- 
vriendelijk en  
afwasbaar

Draaistoel MEDICO,  
bekleding kunstleder

bekleding 
kunstleder

kleur zwart wit
Bestelnr. 2025 4577 c2027 8968
€/st. 269,–  269,–  

Gegevens:
Zithoogte 430-510 mm 
Zitbreedte 440 mm
Zitdiepte 400 mm
Rugleuninghoogte 200-300 mm
Gewicht 10 kg

Extra lange  
gebruiksduur door  
hoogtebelastabere  
en afwasbaar  
bekledingstof, bloed-,  
urine- en desinfecterende 
middelen bestendig. 
Kunstleder:  
90% PVC-Compound, 
10% PES/BW-weefsel 
50.000 schuurbewegingen
Stof: 100% polyester

Body-balance-tek®  
zitgewricht voor  
3-dimensioneel  
zitten en beter  
welbevinden

Kwaliteit getest 
voor uw veiligheid

c afb. kunstleder zwart 
Bestelnr. 2025 4577 
€ 269,–

vanaf €
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189,–

Made in Germany

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 15 werkdagen[D]

Sitness33/37/41/42 
kruk/stahulp

vanaf €

Gegevens: Sitness 37 Sitness 33
zithoogte 550-740 mm 490-620 mm
Ø-zitvlak 385 mm 385 mm
gewicht 6,2 kg 6 kg

SINA AL
Stahulpen

TOP
KWALITEIT

3
JAAR

GARANTIE

SITNESS 33/37:
+  horizontaal swingeffect door beweegbare 

zit versteviging van de  spieren de rug en de 
wervelkolom

+  perfect DESKIN polstering voor optimalen 
zitcomfort

+   voor uw gezondheid en veiligheid:  
GS-gecertificeerd,  
veiligheidsgasveer TÜV-getest

+ traploze zithoogteverstelling
+  design voetplaat, alu gepolijst zorgt voor 

een edele optiek en een veilig stand

SITNESS 41/42:
+  horizontaal swingeffect 

door beweegbare zit  
(Body-Balance-Tec®)  
versteviging van de spieren de  
rug en de wervelkolom

+  ronde standvoet met gepaten-
teerde noppen aan de onderkant 
voor stabiliteit (past zich aan elke 
vloer aan)

+ comfortabel polstering
+  traploze zithoogte verstelling
+   voor uw gezondheid en  

veiligheid: GS-gecertificeerd Extra lange gebruiks- 
duur door hoogbelast- 
bare bekledingsstof:  
100% polyester,  
50.000 schuurbewegingen

Sitness 41/42: ronde standvoet met noppen 
stof 
Basic SIH
kleur zwart blauw grijs rot
stahulp SITNESS 41, triangel zitplaats 
zithoogte 550-770 mm
Bestelnr. 2028 9329 2028 9330 c 2028 9331 2028 9332
€/st. 199,– 199,– 199,– 199,–
stahulp SITNESS 42, skateboard zitplaats 
zithoogte 550-770 mm
Bestelnr. 2028 9333 2028 9334 2028 9335 d 2028 9336 
€/st. 199,– 199,– 199,– 199,–Extra lange gebruiksduur door  

hoogbelastbare bekledingsstof:  
100% polyester, 40.000 schuurbewegingen

ronde standvoet 
met gepaten-
teerde noppen 
aan de onderkant

met extra 
hoge gas-
veer, ook 
als stahulp 
geschikt

d afb.  
Sitness 42 grijs 
Bestelnr. 2028 9335 
€ 199,–

zi
th

oo
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e 
55

0-
74

0 
m

m

Design-voetplaat 
gepolijste  
aluminium, 
zorgt voor een  
edele optiek

b afb.  
Sitness 37 zwart 
Bestelnr. 2027 5309 
€ 219,– 

a afb.  
Sitness 33 groen 
Bestelnr.  
2027 5707 
€ 189,–

zi
th

oo
gt

e 
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m

c afb.  
Sitness 41 blauw 
Bestelnr. 2028 9330 
€ 199,–

zi
th
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gt

e 
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0-
77

0 
m

m

Gegevens: Sitness 41 Sitness 42
zithoogte 550-770 mm 550-770 mm
Ø-zitvlak 350 mm 200-400 mm
gewicht 5 kg 5 kg

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid

Breng

in uw alledaags kantoorwerk

BEWEGING SITNESS 33/37:  
Design-voetplaat gepolijste aluminium
stof 
Basic BR
kleur zwart blauw groen
kruk SITNESS 33, zithoogte 490-620 mm,
Bestelnr. 2027 5308 2027 5705 2027 5707 a
€/st. 189,– 189,– 189,–
stahulp SITNESS 37, zithoogte 550-740 mm
Bestelnr. 2027 5309 b 2027 5702 2027 5704 
€/st. 219,– 219,– 219,–

Gegevens:
zithoogte 615-865 mm
zitbreedte 370 mm
zitdiepte 275 mm
gewicht 5 kg

STAHULPEN SINA AL

stof Basic BB

kleur zwart blauw rood
Bestelnr. 2029 4105a 2029 4106b2029 4107c
€/st. 289,– 289,– 289,–

Extra lange gebruiksduur door 
hoogbelastbare bekledingsstof:  
100% polyester,  
40.000 schuurbewegingen

traploze hoogte- 
verstelling  

via drukknop aan  
de zijkant

 geïntegreerde draaggreep  
om makkelijk van  
plaats te wisselen

zi
th

oo
gt

e 
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Kwaliteitskenmerken:
•  horizontaal swingeffect door gewricht 

in steunpoot – zorgt voor versteviging van de 
rugspieren en wervelkolom

•  comfortabel ergonomisch gevormde zit
•  traploze hoogteverstelling  

via drukknop aan de zijkant

•  geïntegreerde draaggreep  
om makkelijk van plaats te wisselen

•  zachte rubberachtige zool voor  
stabiele stand voor alle vloertypes

•  voor uw veiligheid:  
voldoet aan de kwaliteitsnormering  
DIN 68877 en DIN 16139 
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geprüfte
Sicherheit

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen

onderhouds- 
vriendelijk  

en afwasbaar

LAVO 10 
afb. PU zwart incl.  
wielen voor harde vloer 
Bestelnr. 2025 0941

stapelbaar 
(max. 12 krukken)

LAVO 20 zoals  
LAVO 10 maar met  
polyamide glijders

LAVO 30 met polyamide 
glijders en hoogteverstel-
bare voetring

Bestelnr. 2025 5257

vanaf €

LAVO 10/20/30 
Kwaliteitskenmerken:
+  ergonomisch gevormd zit- en rugvlak 

in polyurethaan integraalschuim
+  zit- en rugvlak met noppen structuur 

tegen glijden
+  rugleuning traploos in hoogte  

en diepte verstelbaar 
+  zithoogteverstelling door  

veiligheidsgaslift 
LAVO 10/20: 410-540 mm 
LAVO 30: 590-840 mm

+  TOPKWALITEIT,  
daarom 3 jaar garantie

vanaf €

vanaf €

d  
Bestelnr.  
2021 9751 
€ 119,–

c 
Bestelnr. 
2021 9748 
€ 89,–

[D] [M]

A-TEC 40 
met extra kleine polyamide kruisvoet,  
Ø 440 mm, zithoogte 410-600 mm,  
Ø-zitvlak 350 mm, gewicht 7 kg 
uitvoering PU zwart beuk
Bestelnr. 2025 5282g  2025 5283h 
€/st. 139,– 129,–

Werkstoelen en werkkrukken

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 

van Intertek

Werkstoel LAVO  
zitbreedte 460 mm, zitdiepte 430 mm, gew.10,5 kg
uitvoering LAVO 10 LAVO 20 LAVO 30
Bestelnr. 2025 0941i 2025 0942 2025 0943
€/st. 169,– 169,– 229,–

Stapelkruk A-TEC 60
onderstel lichtgrijs, zithoogte 500 mm,  
Ø-zitvlak 350 mm, gewicht 5 kg
uitvoering PU zwart beuk
Bestelnr. 2025 5256e 2025 5257f

€/st. 99,90 84,–

kwaliteits- 
getest voor  

uw veiligheid 
van Intertek

Model
c kruisvoet 
zwart polya-
mide

d kruisvoet 
metaal ver-
chroomd

Ø-zitvlak 370 360
zithoogte mm 420-520 420-550
gewicht kg 5 6
Bestelnr. 2021 9748 2021 9751
€/st 89,– 119,–

Werkkruk
Kwaliteitskenmerken:
+  werkkrukken voor meerdere  

gebruikstoepassingen 
+  zitvlak uit hoogwaardig kunstleder
+  sterke kruisvoet met wielen,  

metaal verchroomd of zwart polyamide, 
traploos hoogte verstelbaar 

ECONOMY LINE  
PRO 10 / 20
Kwaliteitskenmerken:
+   beweging voor  

uw rug door het  
betrouwbare permanent-
contactmechanisme

+    rugleuning instelbaar

+   met kunstleder bekleed
+   solide polyamide-kruisvoet 

zwart of staal verchroomd

+   veiligheidsgasveer

+   lastafhankelijk geremde 
wielen of polyamide anti-slip 
glijders

 rugleuning 
instelbaar

incl.  
betrouwbaar  
permanent- 
contact- 
mechanisme  
(alle modellen)

incl.  
hoogte verstelbare  
verchroomd  
voetring

ECONOMY LINE PRO
Gegevens 10 20
zithoogte 480-620 mm 630-890 mm
zitbreedte 460 mm 460 mm
zitdiepte 430 mm 430 mm
rugleuning-
hoogte

460 mm 460 mm

gewicht 8,5 kg 10 kg

ECONOMY LINE PRO 10 / 20 – met kunstleder bekleed – met permanentcontactmechanisme

Uitvoering Economy Line Pro 10  
(met wielen voor harde vloer)

Economy Line Pro 20 (hoog met glijders en 
verchroomd voetring)

kruisvoet polyamide zwart staal verchroomd polyamide zwart staal verchroomd
zit/rug zwart blauw zwart blauw zwart blauw zwart blauw

Bestelnr. 2029 4113 2029 4114 2029 4116 2029 4117a 2029 4119b 2029 4120 2029 4122 2029 4123
€/st. 139,– 139,– 149,– 149,– 179,– 179,– 199,– 199,–

a afb.  
ECONOMY LINE PRO 10 
Bestelnr. 2029 4117
€/st. 149,–

b afb.  
ECONOMY LINE PRO 20 
Bestelnr. 2029 4119
€/st. 179,–
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Levertijd: binnen 10 werkdagen  Prijzen excl. BTW

Wielen voor harde vloer, VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, tegels, enz)

Bestelnr. 2011 8360    €/VE 15,–

a afb. zwart 
zonder. armleggers 
Bestelnr. 2025 8325 
€ 199,–

Gegevens:
Zithoogte  440-530 mm 
Zitbreedte  570 mm 
Zitdiepte  430 mm 
Rugleuninghoogte   485-560 mm 
Gewicht  16 kg

COMFORT S
Werk-/bureaustoel

Werk-/bureaustoel COMFORT S 
met synchroonmechanisme zonder  
armleggers (optioneel bestelbaar)

bekleding 
Softex S

kleur zwart blauw
Bestelnr. 2021 9737 a 2021 9740 b
€/st. 159,– 159,–

onderhoudsvriendelijk 

met SOFTEX-BEKLEDING afwasbaar

bekkensteun  
ondersteunt  
het bekken

 

Vaste armleggers,  
hoogte 50 mm,  
zwart 
Bestelnr. 2021 5075
€/paar 39,–

COMFORT R 
Werk-/bureaustoel

Kwaliteitskenmerken:
+  zachte en optimale onderhoudseigen-

schappen met softex materiaal
+   synchroonmechanisme geeft u een  

uitstekende steun in de rug 

+  onvermoeibaar zitten door bijzondere 
comfort polstering van zit- en rugvlak

+ lendensteun
+  bekkensteun ondersteunt het bekken

+ polyamide kruisvoet zwart

+  lastafhankelijk geremde wielen voor  
tapijtvloer, optioneel voor harde vloer

Gegevens:
Zithoogte 420-540 mm
Zitbreedte 465 mm
Zitdiepte 415 mm
Rugleuninghoogte 605-665 mm
Gewicht 14 kg Wielen voor harde vloer,  

VE = 5 stuks 
(bijv. parket, steen, tegels, enz)

Bestelnr. 2011 8360    €/VE 15,–

Extra lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare bekledingsstof:
80% katoen, 20% polyurethaan 
(slijtvast en afwasbaar bekledings- 
materiaal)

b afb. blauw 
zonder armleggers 
Bestelnr. 2021 9740 
€ 159,–

a afb. zwart
zonder armleggers
Bestelnr. 2021 9737
€ 159,–

Werk-/bureaustoel  
COMFORT R SOFTEX 
met synchroonmechanisme zonder  
armleggers (optioneel bestelbaar)

bekleding 
Softex S 

kleur zwart blauw
Bestelnr. 2025 8325 a 2025 8326 b
€/st. 199,– 199,–

 

Vaste armleggers,  
hoogte 50 mm,  
zwart
Bestelnr. 2025 8422 b
€/paar 39,–

Extra lange gebruiksduur door  
hoogbelastbare bekledingsstof:
80% katoen, 20% polyurethaan 
(slijtvast en afwasbaar bekledings- 
materiaal)

b afb. blauw 
zonder armleggers 
Bestelnr. 2025 8326 
€ 199,–

c armleggers 
Bestelnr. 2025 8422 
€/paar 39,–

top polstering 
en bekleding  
met 100.000 
schuurbewegingen 

synchroomechanisme  
dient voor de aanpas- 
sing van rug- en  
zitneiging

Kwaliteitskenmerken:
+  zachte en optimale onderhoudseigen-

schappen met softex, afwasbaar
+   synchroomechanisme geeft u  

een uitstekende steun in de rug 
+  onvermoeibaar zitten door bijzondere 

DESKIN comfortpolstering van  
zit- en rugvlak 

+ lendensteun
+  extra lange gebruiksduur door 

slijtvaste bekledingsstof:  
met 100.000 schuurbewegingen

+  traploze zithoogteverstelling
+  zelfremmende wielen voor tapijtvloer, 
   optioneel voor harde vloer

[D]

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
van Intertek

kwaliteitsgetest 
voor uw veiligheid 
van Intertek
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Beschermmatten en voetensteunen

Waarom polycarbonaat?
De grote transparantie en de mooie vormgeving laten 
Uw vloer in kleur en structuur volledig tot zijn recht 
komen en beschermt deze in het dagelijks gebruik.

+   brandvertragend en zuurbestendig,  
vergeelt niet! DIN 4102/B1

+   zeer hard, geen indrukken van  
wielen van de stoelen

+   zijn bij normaal gebruik onverwoestbaar,  
breukbestendig

+   stap- en geluidsdempend

+   vinyl- en chloorvrij – er kunnen geen schadelijke 
dampen vrijkomen, daarom ook geschikt voor  
kinderen en allergische personen

+   geschikt voor vloerverwarming

+   krasbestendig en recycleerbaar

+  onderhoudsvriendelijk – enkel met water  
en spoelmiddel reinigen (geen reiniger  
op basis van oplosmiddelen)

+  TOPKWALITEIT, daarom 10 jaar garantie 

Waarom PET?  
Uit liefde voor ons milieu!
+  uit gerecycleerde PET-flessen, lichte  

kleurafwijken kunnen sporadisch voorkomen

+  volledig vrij van schadelijke stoffen, geen   
giftige uitwasemingen in tegenstelling  
tot de meeste matten (Chloor- en vinyl)

+  Bisphenol A (BPA) -vrij

+  geschikt voor mensen  
met allergieproblemen

+  vergeelt niet

+  geluidsdempend

+  ook geschikt voor  
vloerverwarming

+   zeer duurzaam en bureaustoel- 
wielenbestendig DIN EN 425

+ zeer slagvast, vormbehoudend

+  vlamvertragend volgens DIN 4102 B1

+  TOPKWALITEIT, daarom 3 jaar garantie 

Uit POLYCARBONAAT of PET

volledig  
recyclebaar

breukvast uit polycarbonaat

volledig recyclebaar uit PET

Beschermmatten voor harde vloer  
zonder noppen. Matdikte 1,7 mm
materiaal PC PET
vorm Afm. mm Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.

E

914 x 1219 3021 5442 59,– 3026 9171 42,–
1143 x 1346 3021 5444 71,90 3026 9174 57,–
1168 x 1524 3021 5447 83,90 3026 9175 62,–
1200 x 1800 3021 5448 104,90 3026 9176 74,–

U
914 x 1219 3021 5443 54,– 3026 9177 39,90
1168 x 1524 3026 9199 79,90 3026 9179 59,–

R 900 Ø 3021 6661 51,– 3026 9181 45,–

Beschermmatten voor tapijt  
met noppen. Matdikte 2,2 mm
materiaal PC PET
vorm Afm. mm Bestelnr. €/st. Bestelnr. €/st.

E

914 x 1219 3021 5453 59,– 3026 9185 42,–
1143 x 1346 3021 5455 71,90 3026 9188 57,–
1168 x 1524 3021 5458 83,90 3026 9189 62,–
1200 x 1800 3021 5535 104,90 3026 9190 74,–

U 914 x 1219 3021 5454 54,– 3026 9191 39,90
1168 x 1524 3026 9205 79,90 3026 9193 59,–

R 900 Ø 3021 5539 51,– 3026 9195 45,–

uitvoering

vorm E vorm Rvorm U

uitvoering voor harde vloer

voor een GEZONDE 
lichaamshouding

verwarming via drukknop 

extra groot treedvlak 
B 450 x D 353 mm

gummi treedvlak

Voetensteunen serie 9022
+  in 3 uitvoeringen : standaard, met tapijt,  

met tapijt en verwarming
+  voor bijsturing van de zithouding bij  

bureaus met vaste hoogte
+  voldoet  aan de actuele richtlijnen en DIN-normen
+    hoogteverstelbaar in 5 trappen
+  traploze neigingsverstelling met de voet
+  geen storende beugels, voor meer  

zijdelingse bewegingsvrijheid
+  sterk kunststof
+  antislip-stelvoeten
+    incl. gebruikersinformatie
+  groot vlak 450 x 390 mm
+  hoogte voor min. 48 mm, max. 119 mm 

hoogte achter min. 66 mm, max. 220 mm 
+  TOPKWALITEIT, daarom 3 jaar garantie 

Voetensteunen serie 9022

Uitvoering  Bestelnr. €/st. 

Standaard  3021 5681 74,90 
met stofbekleding 3021 5682 79,90 
met stofbekleding en verwarming 3021 5683 164,90

Voetensteunen Economy
+  grote treedvlakken B 450 x D 353 mm
+  hoogteverstelbaar in 2 stappen en  

6 neigingshoeken
+  uit breukvast kunststof, anti-slip
+  hoogte voor min. 60 mm, max. 150 mm / achter 

min. 90 mm, max. 140 mm
+  TOPKWALITEIT, daarom 2 jaar garantie

Voetensteunen Economy

Bestelnr.  3021 5679

€/st.  59,–

Voetensteunen Business

Bestelnr. 3027 0046 

 €/st.  46,90

Voetensteunen Business
+ treedvlak B 370 x D 250 mm
+  hoogteverstelbaar in 4 stappen  

en 4 neigingshoeken
+  uit breukvast kunststof met anti-slip,  

gummi treedvlak
+    hoogte voor min. 30 mm, max. 65 mm /  

achter min. 80 mm, max. 125 mm
+ TOPKWALITEIT, daarom 2 jaar garantie


