
De ideale stoel om thuis te werken.
Type 7002

Algemene voordelen van de stoel
Conform onze missie kunnen gebruikers gedurende 8 uur per dag gewoon goed en prettig zitten op deze 
bureaustoel. Of dat nu op kantoor of thuis is. Uiteraard voldoet de bureaustoel aan alle ergonomische en 
kwalitatieve eisen. De stoel is bovendien makkelijk en intuïtief instelbaar en zorgt ervoor dat de gebruiker 
voldoende steun in iedere zithouding heeft.
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Kwalitatieve voordelen
 Makkelijk en intuïtief instelbaar
 Steun in iedere zithouding
 De rugleuning heeft een sterke stootrand om

de netweave heen waardoor het netweave veel
minder snel beschadigt

 4D armleggers met soft-top
 Minimaal aantal bedieningsknoppen

Facilitaire voordelen
 De stoel weegt 14,9 kg met kunststof kruisvoet
 Makkelijk schoon te maken
 Rug, armleggers, kruisvoet en wielen zijn

eenvoudig verwisselbaar

Standaard speci�caties
• Zitting gesto�eerd in projectstof kleur zwart 80.000 MD
• Zwarte 3D netweave rugleuning in klasse A kwaliteit
• Zithoogte verstelling
• Rugleuning standaard voorzien van in hoogte verstelbare lendensteun
• Zitdiepte verstelling
• Dynamisch ‘weight balance’ zitmechaniek in iedere stand te blokkeren
• Weight balance zitmechaniek op tegendruk te �netunen
• Vijfteens kruisvoet in zwart kunststof met multifunctionele wielen
• Solide soft-top 4D armleggers; in hoogte, breedte en diepte verstelbaar en kantelbaar
• Voldoet aan NEN-EN 1335 certi�cering
• 5 jaar garantie

€ 249,-
ex.btw
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Opties
• Op aanvraag en tegen meerprijs in andere kleuren stof en/of netweave mogelijk. Hierbij geldt wel een

langere levertijd (4 tot 6 weken).
• De rugleuning kan ook worden voorzien van een gesto�eerde opdek. Op aanvraag en tegen meerprijs

verkrijgbaar in diverse sto�en en kleuren.
• De stoel kan worden voorzien van een eigen label. Het label wordt dan aan de zitting gestikt.

Voorwaarden in overleg.

Garantie
5 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten vanaf de productiedatum van de stoel. De garantie dekt 
de benodigde onderdelen. Arbeidsloon en voorrij- en/of transportkosten worden alleen gedurende het 
eerste jaar gedekt.
Om aanspraak te kunnen maken op garantie, is het vereist om de stoel te gebruiken volgens onze 
aanbevelingen en de stof en het netweave te onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant.
Bij overmatige slijtage als gevolg van onjuist gebruik van de stoel komt de garantie te vervallen.
Uitgangssituatie is een dagelijks gebruik van 8 uur.

Afmetingen

Zithoogte 40 - 53 cm

Rughoogte 59 cm (vanaf de zitting 52 cm)

Rugbreedte 45 cm

Hoogteverstelling lendensteun 50 cm

Zitdiepte 40 - 46 cm

Zittingdiepte 45 cm

Zittingbreedte 46 cm

Hoogte armleggers 17 - 27 cm

Breedte tussen armleggers 45 - 50 cm

Diameter kruisvoet 69 cm


