
Productspecificatie 1101

Specificaties: Draaistoel 3-h, met permanentcontact

Maten in mm rugleuning: h: 540-620

zitting: h:

b: 455

d: 390

totaal:
h: 1145

b: 460

b (m.a.): 650/720

d: 630

Verpakking gewicht:

volume:

kg

m³ 0,15

14

405-520

Standaarduitvoering Doel/voordeel:

Rugleuning In hoogte verstelbaar. Voorgevormde kussens 

met individueel design, 3D-rugleuningdrager, 

schuimdichtheid van 50gr/dm³.

De rugleuning geeft door zijn 3D-rugleuningdrager 

optimale ondersteuning en hij geeft niet mee zoals bij het 

gebruikelijke schuim. De dichtheid van het schuim 

garandeert een lang zitcomfort, ook bij een zitduur van 

meer dan 3 uur. De design-elementen zorgen voor een 

bijzonder elegante indruk.

Zitting Voorgevormde zitting met een schuimdichtheid 

van 50gr/dm³.

Verhoogd zitcomfort bij een langere zitduur, omdat de 

grotere schuimdichtheid het "doorzitten" van het schuim 

voorkomt. Verder wordt de verwijding van de aderen in 

het zitvlak vermeden en de bloedcirculatie gestimuleerd.

Gasveer Gaslift met stalen omhulsel en een bereik van 

115 mm.

Zithoogteverstelling maakt aanpassing aan verschillende 

lichaamsgroottes mogelijk.

Techniek Permanentcontact. De rugleuning volgt 

permanent de bewegingen van de rug en 

garandeert een gelijkblijvende ondersteuning; de 

rugleuning kan traploos geblokkeerd worden.

De rug wordt voortdurend ondersteund en de buik 

ontlast; verkramping wordt voorkomen en een rechte 

zitpositie bevorderd. Daarbij wordt een homogene 

drukverdeling in de wervels bereikt.

Rugleuningbevestiging "Up and down System" in de hoogteverstelling 

van de rugleuning. De rugleuning is 8 cm in 

hoogte verstelbaar door middel van een 

rastermechaniek.

Het ondersteuningspunt kan individueel aan de gebruiker 

aangepast worden, dus wordt een optimale 

ondersteuning van de rug gegarandeerd en rechtop 

zitten bevorderd. Normale bloedcirculatie kan 

plaatsvinden, de inwendige organen kunnen ongestoord 

werken en op de wervelkolom is een homogene 

drukverdeling van toepassing.

Voetkruis Kunststof voetkruis, Ø 640 mm, zwart. Zeer hoge stabiliteit.

Wielen Harde dubbele wielen. Voor zachte vloeren.

Bekleding Sterke bekledingsstof van 100% polyester. 

30.000 toeren (Martindale slijttest), 230g/per 

strekkende meter.

Garantie en terugname 2 jaar volgens onze garantiebepalingen. 

Volledige terugname- en recyclegarantie.
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Optioneel Doel/voordeel:

Wielen Zachte dubbele wielen. Voor harde vloeren.

Voetkruis Aluminium gepolijst. Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur.

Armleggers Keuze uit in breedte verstelbare ringarmleggers 

of multifunctionele T-armleggers.

Door de hoogteverstelling van de multifunctionele 

armleggers kunnen deze op de individueel juiste hoogte 

worden ingesteld, wat de hals- en nekspieren ontlast.
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