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Top modern
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M
AL7111

• Moderne draaistoel met extra ondersteuning voor de onderrug
• Traploos in hoogte verstelbaar met gasdrukveer
• Hoge rugleuning met ademende rugbekleding,
trapsgewijs in de hoogte verstelbaar
• Aangename zitting met comfortabele knieondersteuning
• Puntsynchroonmechaniek, voor het gelijktijdig kantelen
van de zitting en rugleuning, veerkracht individueel op het
lichaamsgewicht afstelbaar
• Stabiel en optisch mooi voetkruis in het zwart
• Gewichtsafhankelijke geremde wielen
Zithoogte: 43 – 51 cm • Zitbreedte: 48 cm • Zitdiepte: 48 cm
Leuninghoogte: 65 – 71 cm • Leuningbreedte: 48 cm
Verkrijgbare stoffengroep (Rugbekleding altijd in zwart)
• Group A2, zie pagina 532. Gelieve de gewenste stofkleur bij
uw bestelling te vermelden.

TS-MRN..

209,oo g
Wielen voor harden vloeren
zoals laminaat of stenen vloeren.
Verbeteren het rolgedrag en verhogen
door middel van het speciale, lichtgewichte rolvlak comfort en mobiliteit.

RO-6991 5 stuks per set

Afbeelding incl. AL7111

19,00 g

siefn –
Inclu
AL7111
steune
arm

Hanna
• Moderne draaistoel met extra ondersteuning voor de onderrug
• Traploos in hoogte verstelbaar met gasdrukveer
• Rugleuning met geweven stof overtrokken, onderrug met
elastische banden, trapsgewijs in hoogte verstelbaar
• Aangename zitting met comfortabele knieondersteuning
• Puntsynchroonmechaniek, voor het gelijktijdig kantelen
van de zitting en rugleuning, veerkracht individueel op het
lichaamsgewicht afstelbaar, optioneel met zitdiepte- en
zithoekverstelling
• Stabiel en optisch mooi voetkruis in het zwart

Afbeelding incl. AL7111

• Gewichtsafhankelijke geremde wielen
Zithoogte: 43 – 51 cm • Zitbreedte: 48 cm • Zitdiepte: 48 cm
Leuninghoogte: 65 – 71 cm • Leuningbreedte: 48 cm
Verkrijgbare stoffengroep
• Group A2, zie pagina 532. Gelieve de gewenste stofkleur bij
uw bestelling te vermelden.

TS-HAN..

666

209,oo g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Monika &

Andrea
Met in alle richtingen beweegbare zitting
– welbevinden voor heel het lichaam. Rugpijn
kan zo gericht worden voorkomen! Continue
beweging traint de rugspieren en houdt ze
daardoor fit en elastisch. Alleen sterke
rugspieren kunnen houdingsproblemen en
wervelbeschadigingen verkomen. Continue
beweging zorgt ook voor doorstroming van de
wervels en ontlasten deze.

siefn –
6
Inclu
AL709
steune
arm

Monika
• Traploos in hoogte verstelbaar met
gasdrukveer

Alleen in deze 3
kleuren leverbaar.

• Contour gevormde rugleuning met
geïntegreerde lumbale rugsteun,
die in hoogte en diepte verstelbaar is
en kantelbaar is
• Systeem voor permanent contact voor
het verstellen van de rugleuning

G20

• US-gepatenteerde Fitness-zitting,
in 3 dimensies beweegbaar
• Ergonomische Orthozitting®
• Mooi gevormde en stabiele stalen
kruisvoet, verchroomd

G26

• Inclusief in hoogte
verstelbare armsteunen
Zithoogte: 42 – 55 cm • Zitbreedte: 48 cm
Zitdiepte: 45 cm • Leuninghoogte: 57 cm

WELL 1N..

Wielen voor harden vloeren
zoals laminaat of stenen vloeren.
Verbeteren het rolgedrag en verhogen
door middel van het speciale, lichtgewichte rolvlak comfort en mobiliteit.

RO-6991 5 stuks per set

255,00 g

G27

siefn –
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19,00 g

Andrea
• Traploos in hoogte verstelbaar met gasdrukveer
• Gewatteerde zitting met driedemensionaal beweegbaar zitvlak

• Puntsynchroonmechaniek, voor het gelijktijdig kantelen
van de zitting en rugleuning, veerkracht individueel op het
lichaamsgewicht afstelbaar
• Mooi gevormd en stabiel voetstel in kruisvorm,
uitgerust met automatisch remmende zekerheidswielen
Zithoogte: 42 – 55 cm • Zitbreedte: 47 cm • Zitdiepte: 48 cm
Leuninghoogte: 58 cm • Totale hoogte: 101 – 113 cm
Verkrijgbare stoffengroep
• Groep A1, zie pagina 531. Gelieve de gewenste stofkleur bij
uw bestelling te vermelden.

TS-ANDR..

499,oo g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Bureaustoelen

• Rugleuning met geïntegreerde hoogteverstelbare onderrugondersteuning

667

ErgoStar – dé
leerlingstoel van de toekomst.
Als draaistoel op pagina 675, als stoel
met licht verend onderstel op pagina 652.

Ergonomisch
gevormde zitkuip,
verkrijgbaar in
6 kleuren!

668

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Uitgebreide

zitvlakmechaniek
Wielen voor harden vloeren
zoals laminaat of stenen vloeren. Verbeteren het
rolgedrag en verhogen door middel van het speciale,
lichtgewichte rolvlak comfort en mobiliteit.

RO-6991 5 stuks per set

19,00 g

Ergo-Synchro I
• Traploos in hoogte verstelbaar met Toplift (TÜV gecertificeerd)
• Medisch verantwoorde, ergonomische rugleuning
• Ergo-Synchroonmechaniek voor het synchroon verstellen van
zit- en rugvlak, individueel naar lichaamsgewicht instelbaar
• Zitting bevestigd op een driedimensionaal beweegbaar rubber
element (Body-Balance-Tec®)
• Ergonomische wervelkolomondersteuning met standaard
diepteverstelbare zitting
• Inclusief vaste kunststof armsteunen zwart
• Mooi gevormde en stabiele kruisvoet in zwart kunststof
• Gewichtsafhankelijke zekerheids-dubbelwielen met rem
Zithoogte: 42 – 55 cm • zitbreedte: 48 cm • zitdiepte: 46 cm
Leuninghoogte: 52 cm
Verkrijgbare stoffengroep
• Gruppe A2, zie pagina 352.
Gelieve de gewenste stofkleur bij uw bestelling te vermelden.

TS-ESY1..

559,oo g

Johanna
• Traploos in zithoogte verstelbaar met
Gaslift (LGA gecertificeerd)

siefn –
2
Inclu
AL707
steune
arm

• Dit model draagt het GS-symbool van LGA Nürnberg en
voldoet hiermee aan alle belangrijke veiligheidsvoorwaarden
voor bureau- en objectbereik behorend bij DIN EN 1335 deel 1-3
• Ergonomisch gevormde rugleuning met netbespanning,
waardoor optimale ondersteuning van de rug in elke positie
• Netrugleuning met geïntegreerd Body-Balance-gewricht en
in hoogte verstelbaar lordosekussen
• Relax-puntsynchroonmechaniek voor het synchroon verstellen
van zit- en rugvlak, met extra grote openingshoek in de voorste
stand vast te zetten, individueel naar lichaamsgewicht instelbaar
• Ergonomische zitting
• Inclusief in hoogte verstelbare armsteunen
• Mooie en stabiele kruisvoet in zilverkleurig aluminium
• Gewichtsafhankelijke zekerheids-dubbelwielen met rem

Verkrijgbare stoffengroep – Enkel in de afgebeelde
stoffen leverbaar. Informatie vind je op pagina 352. Gelieve
de gewenste stofkleur bij uw bestelling te vermelden.
(Netstoffering passend bij stofkleur)

TS-JOH..

T20

529,oo g

T31

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

T34

T35

T38

T39

Bureaustoelen

Zithoogte: 42 – 55 cm • zitbreedte: 48 cm
Zitdiepte: 46 cm • leuninghoogte: 60 cm
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Draaistoel…

…in trendy Design.
De rugleuning wordt naar
keuze gestoffeerd of
ongestoffeerd geleverd, als
optie bieden wij een geïntegreerde kleerhanger aan.
Instelling op het lichaamsgewicht, synchroonmechaniek, zithoogteverstelling,
verschuifbare zitting.
Er is uit 2 rugleuningen en 3
voetstukvarianten te kiezen.

De rugleuning is
naar wens gestoffeerd of
ongestoffeerd verkrijgbaar.

Het stabiele voetkruis is naar wens verkrijgbaar
in de kleuren zwart, wit-alu of chroom.

Met 5 vlotlopende wielen voor zachte ondergrond,
wielen voor harde ondergrond zijn optioneel
verkrijgbaar. Bijpassende bezoekersstoelen vind
je op pagina 566.

Top optie:

Enkel bij stoelen
met gestoffeerde
rugleuning mogelijk.

De kleerhanger, in de rug geïntegreerd,
zorgt ervoor dat uw handtas, vest of
mantel kreukvrij blijven. Altijd passend
bij het voetstuk te bestellen!

PU-SKB (Zwart)
12,00 g
PU-WKB (Wit-Alu) 16,50 g
PU-CKB (Chroom)
16,50 g
670

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

bare
Lever
fen

stof gina

a
e op p
vind j 48!
5
544 –

Model zonder armsteunen
Standaard stofgroepen: C1 & C2 • C3 – C4 tegen meerprijs
Rugleuning kunststof

Rugleuning stof

Voetkruis Zwart

PU-S20SP.. / 258,00 g

PU-S22SP.. / 288,00 g

Voetkruis Wit-Alu

PU-W20SP.. / 335,00 g

PU-W22SP.. / 365,00 g

Voetkruis Chroom

PU-C20SP.. / 375,00 g

PU-C22SP.. / 405,00 g

Model met vaststaande arsteunen in PU
Standaard stofgroepen: C1 & C2 • C3 – C4 tegen meerprijs
Rugleuning kunststof

Rugleuning stof

Voetkruis Zwart

PU-S20SP35.. / 305,00 g

PU-S22SP35.. / 335,00 g

Voetkruis Wit-Alu

PU-W20SP35.. / 382,00 g

PU-W22SP35.. / 412,00 g

Voetkruis Chroom

PU-C20SP35.. / 449,00 g

PU-C22SP35.. / 479,00 g

Wielen voor harden vloeren
zoals laminaat of stenen vloeren.
Verbeteren het rolgedrag en verhogen
door middel van het speciale, lichtgewichte rolvlak comfort en mobiliteit.

19,00 g

Model met in hoogte verstelbare armsteunen
Standaard stofgroepen: C1 & C2 • C3 – C4 tegen meerprijs
Rugleuning kunststof

Rugleuning stof

PU-S20SP50.. / 347,00 g

PU-S22SP50.. / 377,00 g

Voetkruis Wit-Alu

PU-W20SP50.. / 424,00 g

PU-W22SP50.. / 454,00 g

Voetkruis Chroom

PU-C20SP50.. / 469,00 g

PU-C22SP50.. / 499,00 g

Voetkruis Zwart

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Bureaustoelen

RO-6991 5 stuks per set
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Nicole – Draai- en

bezoekersstoel
Draaistoel Nicole
Elegante en comfortabele draaistoel met verregaande mechaniek en vele
instelmogelijkheden. Ontlast uw rug en val op door het frisse en moderne
design.
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Hoogteverstelling voor rug en zitvlak. Synchroon-mechaniek.
Stabiel en optisch mooi voetkruis in zwart kunststof.
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Rugleuning stof vooraan en
kunststof achteraan

Rugleuning voor- en
achteraan in stof

Zonder armsteunen

Zonder armsteunen

PR-S21SL..

289,00 g PR-S23SL..

Met vaststaande armsteunen

PR-S21SLA..

Met vaststaande armsteunen

335,00 g PR-S23SLA..

Met hoogteverstelbare armsteunen

PR-S21SLAH..

299,00 g
345,00 g

Met hoogteverstelbare armsteunen

389,00 g PR-S23SLAH..

399,00 g

Vergaderstoel
Passend bij onze draaistoel Nicole
Ontlast uw rug en val op door het frisse en moderne design.
Elegant en lichtverend onderstel in zwarte uitvoering.

Rugleuning stof vooraan en
kunststof achteraan

Rugleuning voor- en
achteraan in stof

Zonder armsteunen

Zonder armsteunen

PR-S21VSL..

205,00 g PR-S23VSL..

Met vaststaande armsteunen

PR-S21VSLA..
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215,00 g

Met vaststaande armsteunen

245,00 g PR-S23VSLA..

255,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Indrukwekkend

elegant en comfortabel
Elegance
Elegante en comfortabele draaistoel voor
ontspannend werken.
• Synchroonmechaniek met traploze
instelling
• Veerkrachtinstelling voor het
aanpassen van de rugleuning-tegendruk
aan het lichaamsgewicht
• Hoogteverstelbare armsteunen
• Gestoffeerde rugleuning
Voetkruis in chroom

PP-C213S..

669,00 g

Voetkruis in wit-alu

PP-W213S..

575,00 g
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Passende bezoekers- en
vergaderstoel
• Vaststaande armsteunen
Lichtverend onderstel in chroom

PP-C213V..

479,00 g

Lichtverend onderstel in wit-alu

PP-W213V..

399,00 g

Passende bezoekers- en
vergaderstoel
• Vaststaande armsteunen
Lichtverend onderstel in chroom

PA-C213V..

639,00 g

Lichtverend onderstel in wit-alu

PA-W213V..

529,00 g

Active-Elegance
De stoelopbouw garandeert een maximum aan zitcomfort.
Het beweegbare achterste zitgedeelte ondersteunt op actieve
wijze de juiste zithouding. Mogelijkheid tot vastzetten van de
gewenste rugzitting-positie
• SL-mechaniek: Zit- en rugleuning volgen synchroon de
zithoudingswissel. Extra mogelijkheid tot het positioneren van
de zitdiepte
• Synchroonmechaniek met traploze instelling
• Multi-instelbare armsteunen, metaalconstructie met
kunststof-overtrek
Voetkruis in chroom

PA-C11SL..

1.059,00 g

Voetkruis in wit-alu

PA-W11SL..
Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

1.015,00 g

Bureaustoelen

• Zithoogte dmv gasveer instelbaar tussen 44 en 57 cm

673

Robuuste en onderhoudsvriendelijke

draaistoel
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Model 50 – met draaispil

Model 50 – met gaslift

Vaststaand

Verrijdbaar

Vaststaand

Verrijdbaar

• Hoogteverstelbaar
van 50 – 70 cm

• Hoogteverstelbaar
van 52 – 72 cm

• Hoogteverstelbaar
van 42 – 54 cm

• Hoogteverstelbaar
van 44 – 57 cm

• Verdekte schroef-spil

• Verdekte schroef-spil

• Verdekte gaslift

• Verdekte gaslift

• Voetkruis met 5 voetjes

• Voetkruis met 5 zwenkwielen

• Voetkruis met 5 voetjes

• Voetkruis met 5 zwenkwielen

• Zit- en rugleuning uitgevoerd
in extreem houdbaar en
robuust kunststof in grijs

• Zit- en rugleuning uitgevoerd
in extreem houdbaar en
robuust kunststof in grijs

• Zit- en rugleuning uitgevoerd
in extreem houdbaar en
robuust kunststof in grijs

• Zit- en rugleuning uitgevoerd
in extreem houdbaar en
robuust kunststof in grijs

Stuhl 50 KG
Stuhl 50 GL KG
Stuhl 50 R KG
Stuhl 50 RGL KG
Prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag
Standaard kleuren:
Leverbare RAL-kleuren
tegen 10 % meerprijs:

674

RAL 7035
lichtgrijs
RAL 3004
purperrood

RAL 5011
staalblauw

RAL 5018
turkooisblauw

RAL 8019
grijsbruin

RAL 1018
zinkgeel

RAL 4002
roodviolet

RAL 5014
duifblauw

RAL 6010
grasgroen

RAL 9005
diepzwart

RAL 3000
vuurrood

RAL 4003
erikaviolet

RAL 5015
hemelsblauw

RAL 6027
lichtgroen

RAL 9006
wit-alu

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Daar zit

draai in…

Kleuren:
onderstel
altijd in
RAL 7035,
lichtgrijs,
Zitschaal in
6 kleuren
verkrijgbaar:

ErgoStar draaistoel
Middels gaslift, in hoogte instelbare, stoel
met ergonomisch gevormde PP zitschaal.
Zitschaal leverbaar in 6 kleuren. Extreem
sterk en zeer hygiënisch aangezien de
stoelen zich gemakkelijk laten reinigen.
Verrijdbaar met 5 zwenkwielen
Hoogteverstelbaar van 42 – 55 cm

STK-ESR

Prijs op aanvraag

Vaststaand met 5 kunststofvoetjes
Hoogteverstelbaar van 40 – 53 cm

STK-ESG

Prijs op aanvraag

Geel 01

Rood 02

Blauw 03

Groen 04

Ergonomisch
Lichtgrijs 05

gevormde zitschaal,
verkrijgbaar
in 6 kleuren!

Donkergrijs 06

wordt standaard in
RAL 7035 lichtgrijs
geleverd. Meer
kleuren (zie linker
pagina) zijn tegen
meerprijs leverbaar.

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Bureaustoelen

Het onderstel
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Model 5D – met draaispil

Model 5G – met gaslift

Vaststaand

Verrijdbaar

Vaststaand

Verrijdbaar

• In hoogte verstelbaar
van 48 tot 67 cm

• In hoogte verstelbaar
van 50 tot 69 cm

• In hoogte verstelbaar
van 39 tot 52 cm

• In hoogte verstelbaar
van 41 tot 54 cm

• Verdekte schroef-spil,
• Verdekte gaslift
• Verdekte schroef-spil,
beveiligd tegen het uitdraaien
beveiligd tegen het uitdraaien

• Verdekte gaslift

• Voetkruis met 5 voetjes

• Voetkruis met 5 zwenkwielen

• Voetkruis met 5 voetjes

• Voetkruis met 5 zwenkwielen

Zitschaal in
multiplex beuken-natuur

Zitschaal in
multiplex beuken-natuur

Zitschaal in
multiplex beuken-natuur

Zitschaal in
multiplex beuken-natuur

Stuhl 5D

105,00 g Stuhl 5D R

Met zitkussen

Stuhl 5D SP

144,00 g Stuhl 5G SP

Met zit- en rugkussen

144,00 g Stuhl 5D R SRP

124,00 g Stuhl 5G R

Met zitkussen

Met zitkussen

129,00 g Stuhl 5D R SP

Met zit- en rugkussen

Stuhl 5D SRP

122,00 g Stuhl 5G

Met zitkussen

143,00 g Stuhl 5G R SP

Met zit- en rugkussen

157,00 g Stuhl 5G SRP

135,00 g
157,00 g

Met zit- en rugkussen

155,00 g Stuhl 5G R SRP 169,00 g

Beitskleuren
Het zitvlak kan op verzoek,
tegen meerprijs, ook in een
aantal kleuren geleverd worden:

BS

8,00* g
BS 06 grijs

676

BS 01 rood

BS 07 turkoois

BS 10 groen

BS 11 donkerblauw BS 12 zwart

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Stalen onderstel voor nog

meer stabiliteit
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Model 50G – met gaslift

Vaststaand

Verrijdbaar

Vaststaand

Verrijdbaar

• In hoogte verstelbaar
van 48 tot 67 cm

• In hoogte verstelbaar
van 50 tot 69 cm

• In hoogte verstelbaar
van 39 tot 52 cm

• In hoogte verstelbaar
van 41 tot 54 cm

• Verdekte schroef-spil,
• Verdekte gaslift
• Verdekte schroef-spil,
beveiligd tegen het uitdraaien
beveiligd tegen het uitdraaien

• Verdekte gaslift

• Voetkruis met 5 voetjes

• Voetkruis met 5 zwenkwielen

• Voetkruis met 5 voetjes

• Voetkruis met 5 zwenkwielen

Zitschaal in
multiplex beuken-natuur

Zitschaal in
multiplex beuken-natuur

Zitschaal in
multiplex beuken-natuur

Zitschaal in
multiplex beuken-natuur

Stuhl 50D

103,00 g Stuhl 50D R

Met zitkussen

Stuhl 50D SP

139,00 g Stuhl 50G SP

137,00 g Stuhl 50D R SRP 153,00 g Stuhl 50G SRP

4-pootskruk

Zithoogte 45 cm, stapelbaar

Onderstel gepoedercoat,
zitting van massief beuken
met voorgevormd zitvlak,
natuurlijk gelakt.

HO 1

39,50 g

Met cirkelvormige voetsteun,
zithoogte 51 cm, niet stapelbaar

48,00 g

Met cirkelvormige voetsteun,
zithoogte 60 cm, niet stapelbaar

HO 3

52,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

129,00 g

Met zitkussen

139,00 g Stuhl 50G R SP

Met zit- en rugkussen

Met zit- en rugkussen

HO 2

115,00 g Stuhl 50G R

Met zitkussen

Met zitkussen

125,00 g Stuhl 50D R SP

Met zit- en rugkussen

Stuhl 50D SRP

115,00 g Stuhl 50G

153,00 g

Met zit- en rugkussen

153,00 g Stuhl 50G R SRP 166,00 g

Bureaustoelen

Model 50D – met draaispil

677

Werkruimte

& Labo

Stoel Finn
• Traploos in zithoogte verstelbaar met
zekerheids-gasvering (LGA gecertificeerd)
• Rugleuning traploos in hoogte en diepte verstelbaar
• Zitting en rugleuning van gebeitst beukenhout,
natuurkleurig gelakt
• Stabiele kunststof kruisvoet in zwart
Zitbreedte: 44 cm • Zitdiepte: 38 cm
Leuninghoogte: 25 cm
Vaststaand met kunststofvoetjes
Zithoogte: 42 – 55 cm

STUHL 505 GG

118,oo g

Verrijdbaar met 5 wielen
Zithoogte: 42 – 55 cm

STUHL 505 GR

118,oo g

Stoel Finn – Counter
Zelfde stoel zoals hierboven
beschreven, echter in toonbankhoogte met verchroomde voetring
Vaststaand met kunststofvoetjes
Zithoogte: 59 – 84 cm

STUHL 505 GRC

187,oo g

Stoel Kim
• Traploos in zithoogte verstelbaar
met zekerheids-gasvering
(LGA gecertificeerd)
• Rugleuning traploos in hoogte en
diepte verstelbaar
• Zitting en rugleuning van duurzaam PU,
zeer makkelijk in onderhoud
• Stabiele kunststof kruisvoet in zwart
Zitbreedte: 46 cm • Zitdiepte: 42 cm
Leuninghoogte: 30 cm
Vaststaand met kunststofvoetjes
Zithoogte: 42 – 55 cm

STUHL 50 PUSG

156,oo g

Verrijdbaar met 5 wielen
Zithoogte: 42 – 55 cm

STUHL 50 PUSR

156,oo g

Stoel Kim – Counter
Zelfde stoel zoals hierboven
beschreven, echter in toonbankhoogte met verchroomde voetring
Vaststaand met kunststofvoetjes
Zithoogte: 59 – 84 cm

STUHL 50 PUSC
678

226,oo g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Krukken en praktische

zit-sta-hulpen

Stoel Maja
• Traploos in zithoogte
verstelbaar met zekerheids-gasvering
(LGA gecertificeerd)
• Rugleuning traploos in hoogte verstelbaar
• Systeem voor permanent contact voor
het verstellen van de rugleuning
• Zitting en rugleuning van gebeitst
beukenhout, natuurkleurig gelakt
• Stabiele kunststof kruisvoet in zwart
Zitbreedte: 44 cm • Zitdiepte: 38 cm
Leuninghoogte: 25 cm
Vaststaand met kunststofvoetjes
Zithoogte: 42 – 55 cm

STUHL 500 GG

162,oo g

Verrijdbaar met 5 wielen
Zithoogte: 42 – 55 cm

STUHL 500 GR

162,oo g

Stoel Maja – Counter
Zelfde stoel zoals hierboven
beschreven, echter in toonbankhoogte met verchroomde voetring
Vaststaand met kunststofvoetjes
Zithoogte: 59 – 84 cm

STUHL 500 GRC

Wielen voor harden vloeren – optioneel
zoals laminaat of stenen vloeren. Verbeteren
het rolgedrag en verhogen door middel van
het speciale, lichtgewichte rolvlak comfort en
mobiliteit.

229,oo g

RO-6991 5 stuks per set

19,00 g

Kruk Thies
• Zitting in beuk-natuur
• Zitvlakdoormeter: 35 cm

Vaststaand met kunststofvoetjes

Verrijdbaar met zwenkwielen

Traploze hoogteverstelling met
draaispil, voetkruis in staal
Zithoogte: 44 – 63 cm,

Traploze hoogteverstelling met
draaispil, voetkruis in staal
Zithoogte: 44 – 63 cm,

Traploze hoogteverstelling met
gaslift, voetkruis in kunststof
Zithoogte: 36 – 49 cm

STUHL 4G

63,oo g STUHL 4SR

63,oo g

Traploze hoogteverstelling met
gaslift, voetkruis in kunststof
Zithoogte: 36 – 49 cm

66,oo g STUHL 4GR

66,oo g

Kruk Thies – Counter
Zelfde stoel zoals hierboven
beschreven, echter in toonbankhoogte met
verchroomde voetring
• Traploze hoogteverstelling met gaslift
• voetkruis in zwart kunststof
Vaststaand met kunststofvoetjes
Zithoogte: 59 – 84 cm

STUHL 4GC

145,oo g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Bureaustoelen

STUHL 4S

679

ErgoStar draaistoel – Counter
Middels gaslift, in hoogte instelbare, stoel
met ergonomisch gevormde PP zitschaal.
In toonbankhoogte met zwarte voetring.
Extreem sterk en zeer hygiënisch
aangezien de stoelen zich gemakkelijk
laten reinigen.
Stabiele kunststof kruisvoet in zwart.
Vaststaand met 5 kunststofvoetjes
Hoogteverstelbaar van 46 – 82 cm

STKC-ESG

189,oo g

Geel 01

Rood 02

Blauw 03

Groen 04

Lichtgrijs 05

Donkergrijs 06

Armleuningen
Tegen meerprijs zijn diverse stoelen in dit hoofdstuk
optioneel ook verkrijgbaar met armleuningen.
Zie hiervoor de aanwijzingen bij elke stoel.
De hier aangegeven prijs is de meerprijs per set
armleuningen.

AL7010 (verstelbaar)

79,00 g

AL7072 (verstelbaar)

79,00 g

Hartbodenrolle

680

AL7096 (verstelbaar)

56,00 g

AL7111 (verstelbaar)

79,00 g

AL7107 (verstelbaar)

56,00 g

RO-6991

19,00 g

AL6999 (vast)

69,00 g

AL7082 (vast)

42,00 g

AL7112 (vast)

42,00 g

AL7113 (vast)

42,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

