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 uit voorraad/direct leverbaar  levering binnen ca. 7 werkdagen

• Flexibele kunststof kuip met 
armleuningen

• Zitting gestoffeerd, zwart
• Universele wielen met Ø 65 mm

Materiaal bekleding: polyester. 
Kleur bekleding: zwart. Kleur 
rugleuning: zwart. Framekleur: zwart. 

• Duurzaam en vochtbestendig
• Met licht lopende softclose lade
• Twee kabeldoorvoeren voor elektrische 

apparatuur

Totale breedte: 450 mm. Totale 
diepte: 450 mm. Totale hoogte: 1000 mm. 
Framemateriaal: CDF. Materiaal van het 
tafelblad: CDF. Wieluitrusting: op 4 wielen, 
waarvan 2 met rem. Draagvermogen: 45 kg. 
Aantal legborden: 1 st. Draagvermogen per 
etage: 20 kg. Nuttige hoogte: 1000 mm. 

Levering ongemonteerd – eenvoudig 
zelf te monteren.

• Doorlopend kunststof frame met 
zelfdragende netbekleding

• Ergonomisch gevormde kunststof 
armleuningen direct met het frame 
verbonden

• Gepatenteerd zitscharnier voor 
driedimensionaal beweeglijk zitten

Materiaal bekleding: polyester. 
Framemateriaal: kunststof. 
Zitmechanisme: 3D-sitness-zittingscharnier. 
Frame-uitvoering: vijfvoets-onderstel met 
wielen. Hoogteverstelling: 440 – 560 mm. 
Soort armleuningen: met armleuningen. 

Wielen voor harde vloeren

Wieluitvoering: wielen voor harde vloeren. 
VE: 5 st. 

Kleur: wit. 
 4 Nr. 648 520 3H € / VE 26,50

Kleur: zwart. 
 4 Nr. 926 885 3H € / VE 29,50

Multifunctionele stoelen TO-SYNC cowork
Frame-uitvoering: vijfvoets-onderstel. 
Hoogteverstelling: 400 – 510 mm. 
Soort armleuningen: star. 
Rugleuninghoogte: 440 mm. 
Zitdiepte: 410 mm. Zitbreedte: 480 mm. 

Levering ongemonteerd – eenvoudig 
zelf te monteren.

Nr. 537 996 3H € 219,-

Kantoordraaistoelen SITNESS LIFE 40
Rugleuninghoogte: 490 mm. 
Zitdiepte: 440 mm. Zitbreedte: 460 mm. 
Zitkuip vorm: vlakke zitting / vlakke zitting 
met geronde voorkant. Norm: EN 1335 1-3. 
Wieluitvoering: wielen voor tapijtvloeren. 
Draagvermogen: 110 kg. 

Levering ongemonteerd – eenvoudig 
zelf te monteren.

Kleur bekleding: zwart. Framekleur: zwart. 
 4 Nr. 586 359 3H € 293,-

Kleur bekleding: wit. Framekleur: wit. 
 4 Nr. 586 360 3H € 293,-

Multitrolleys QUADRO
Uitrusting: met lade en legplank. 

Framekleur: wit / lichtblauw. Bladkleur: wit / 
lichtblauw. 
 4 Nr. 539 599 3H € 419,-

Framekleur: wit / lichtbruin. Bladkleur: wit / 
lichtbruin. 
 4 Nr. 539 600 3H € 419,-

Meer keuze 
online!

TrendOffice is onderdeel van de Dau-
phin HumanDesign®-Group.
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