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Standaarduitvoering

Techniek / gewichtsregeling

Standaard Synchroontechniek, vergrendelbaar.  Met gewichtsregeling.

Doel Optimale ondersteuning waarbij wisselingen tussen verschillende 
instellingen mogelijk zijn. Geschikt voor wisselende gebruikers.

Zitting

Standaard Ergonomisch voorgevormde zitting, met geïntegreerde  
bekkensteun aan de achterzijde en afgeronde voorzijde.

Doel Bevordert “automatisch” de juiste zithouding en gezond zitten.

Rugleuning

Standaard In hoogte verstelbare rugleuning. Ergonomisch gevormd. 

Doel De ondersteuning van de rug tussen de 4e en 5e rugwervel is 
noodzakelijk. Aanpassen aan grote en kleine personen is mogelijk. 
Onze techniek laat de gebruiker ook in de middelste en achterste 
zithouding ontspannen zitten. De rugleuning kan, ook na vrijgeven 
van de vergrendeling, niet ongewild naar voren komen 
(anti-terugslag mechaniek). 

Kussens

Standaard Goed ventilerende PU-(polyurethaan) schuim-vulling. CFK-vrij 
zuiver schuim - voorwaarde voor recycling. Bekleding zitting is 
met snoer vastgezet. Bekleding rugleuning is door middel van zak- 
methode bevestigd.

Doel Comfortabel microklimaat voor de gebruiker. Milieuvriendelijk, niet 
verlijmd daardoor is grondstoffenscheiding, recycling  eenvoudig 
mogelijk.

Bekleding

Standaard PUR polyurethaan schuim; zwart.

Zithoogteverstelling

Standaard Traploos van 450 tot 600 mm, veiligheidsgasveer, zelfdragend.

Doel De juiste zithoogte van een stoel is een voorwaarde voor  
ergonomisch goed en ontspannen zitten. 

Zitdiepteverstelling

Standaard Traploze verstelling, 60mm bereik.

Doel Het ondersteuningsvlak voor de bovenbenen bij langere personen 
wordt hiermee vergroot.

Zitneigverstelling

Standaard Onafhankelijk van beweging mechaniek.

Doel Door de neiging van de zitting wordt het bekken naar voren gericht 
en de wervelkolom rechtop gehouden; een ronde rug wordt  
hierdoor vermeden.

Afmetingen (mm):

Zitting: Rugleuning

H: 450 - 600 H: 500

B: 460  

D: 410 - 470  

Totaal:

H: 1.200

B: 640

D: 640

Specificaties:
• synchroontechniek met gewichtsregeling, 

vergrendelbaar
• rugleuning gestoffeerd PUR, achterzijde  

kunststof zwart 
• zitting PUR
• hoogteverstelling van de rugleuning
• zitdiepteverstelling
• zitneigverstelling
• voetkruis aluminium gepolijst
• universele dubbele wielen
• zithoogte 450 - 600 mm
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Wielen

Standaard Zachte dubbele wielen, zwart, gewichts-afhankelijk geremd, voor 
harde ondergrond (conform DIN EN 12529). 

Doel De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert ongeval-
risico.

Voetkruis

Standaard Aluminium gepolijst design voetkruis.

Doel Fraaie vormgeving, hoge stabiliteit, lange levensduur.

Grondstoffen

Standaard Alle gebruikte materialen zijn zuiver en recyclebaar.

Doel Milieuvriendelijk.

Normen, richtlijnen

Standaard GS-keurmerk voor geteste veiligheid. DIN 68877. DIN ISO 9001. DIN 
ISO 14001. EMAS. Ecovadis Gold

Doel De geldende normen en richtlijnen worden door Interstuhl Bimos 
strikt nageleefd, veel verstelmogelijkheden gaan verder dan de 
gestelde eisen. Interstuhl Bimos zoekt steeds naar innovatieve 
manieren om nog beter aan alle eisen te kunnen voldoen.

Garantie

Standaard 7 jaar volgens onze garantiebepalingen.

Doel Zekerheid bij het maken van uw keuze. Kostenloze vervanging van 
onderdelen in de garantieperiode.

Terugname

Standaard Volledige terugname- en recyclegarantie.

Doel Milieuvriendelijk, klantvriendelijk

Optioneel

Bekleding

Optioneel Kunstlederen bekleding: hoogwaardig synthetisch leder "SKAI"

Doel Deze hoogwaardige stoffen bekleding is ademend en kan  
zowel vocht opnemen als afvoeren. Het is bestand tegen  
desinfectiemiddelen, wasbaar en onderhoudsvriendelijk.  
Het zachte oppervlak garandeert maximaal comfort.

Specificaties:
• synchroontechniek met gewichtsregeling, 

vergrendelbaar
• rugleuning gestoffeerd PUR, achterzijde  

kunststof zwart 
• zitting PUR
• hoogteverstelling van de rugleuning
• zitdiepteverstelling
• zitneigverstelling
• voetkruis aluminium gepolijst
• universele dubbele wielen
• zithoogte 450 - 600 mm

PUR

2000
Zwart

SKAI 

2571
Zwart


