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32% van alle ziektedagen ontstaat door 
verkeerd zitten.

Rugklachten zijn dus met 32% de 
grootste veroorzaker van ziekteverzuim.

Ziektedagen

Standaardzitting

Ergonomisch gevormde zitting 
van schuimstof met kunststof 
onderschaal.

Ergonomisch gevormde 
zitting
De voorzijde loopt vlak af, het 
achterste gedeelte van de zitting 
loopt sterk op en ondersteunt 
zodoende het bekken.

Permanentcontact-
mechanisme
De rugleuning volgt permanent 
de bewegingen van het 
bovenlichaam, de stand van de 
zitting blijft onveranderd. De 
tegendruk is vast ingesteld.

Komzitting
Diepe en brede komvorm van 
schuimstof in een kunststof 
onderschaal met extra 
bekkensteun.

Schuifzitting
Zitdiepteverstelling door middel 
van vastzetbare, verschuifbare 
zitting.

Synchroon-mechanisme
Rugleuning en zitting 
bewegen synchroon ten 
opzichte van elkaar. De 
tegendruk is individueel op het 
lichaamsgewicht instelbaar.

Orthositz®

Door de zadelachtige vorm 
wordt u gedwongen rechtop 
te zitten en daardoor de juiste 
zithouding aan te nemen. Dit 
zorgt voor gezond zitten.

Rugleuning-hoekverstelling
De hoek van de rugleuning kan 
naar wens, met een draaiknop, 
worden vastgezet.

Hoekmechanisme
Het op elkaar aangesloten 
zitting-rugleuningframe wordt 
in het midden van de stoel 
naar achteren gekanteld. 
De tegendruk is individueel 
instelbaar.

Standaarddraaistoelen
Voor incidenteel zitten
• Rugleuning-hoogteverstelling

• Rugleuning-hoekverstelling

• Lendenwervelsteun

Ideaal bij wisselende of af en toe gebruikte 
werkplekken. Hier staan in de regel 
voordelige oplossingen op de voorgrond. 
De standaarduitvoering met verstelling van 
zithoogte en hellingshoek van de rugleuning is 
hier meestal voldoende.

Ergonomisch gevormde 
draaistoelen
Voor gezond zitten
• Rugleuning-hoogteverstelling

• Ergonomisch gevormde zitting

• Synchroon-mechanisme/permanent-
contactmechanisme

• Lendenwervelsteun

• Instelbare tegendruk

Voor een ieder die gezondheidsschade wil 
voorkomen of, om gezondheidsredenen, een 
speciale stoel nodig heeft. Belangrijk is dat deze 
stoelen al vroeg gebruikt worden.
Door de zitting van deze stoel volledig te 
gebruiken, zorgt de gevormde rugleuning voor de 
juiste steun.

Operator-draaistoelen
Voor veel zitten
• Rugleuning-hoogteverstelling

• Synchroon-mechanisme/permanent-
contactmechanisme

• Armleuningen, bij voorkeur in hoogte verstelbaar

• Lendenwervelsteun

• Instelbare tegendruk

Voor werkzaamheden die vooral zittend 
worden uitgevoerd, bijv. bij bureau- of pc-
werkzaamheden. Met deze hoogwaardige 
draaistoelen voorkomt u gezondheidsschade op 
een effectieve manier.
Het synchroon-mechanisme zorgt voor dynamisch 
zitten. De rugleuning volgt het bovenlichaam 
en de wervelkolom wordt minder belast. Hoe 
hoger de rugleuning, des te minder wordt de 
wervelkolom belast.
Armleuningen hebben een extra ondersteunend 
effect.

Lederen fauteuils
Voor representatief zitten
• Hoge rugleuning

• Zachte zitbekleding

• Hoekmechanisme

• Armleuningen

• Instelbare tegendruk

De stoelen voor het directiekantoor.
De soepele bekleding biedt een aangenaam 
zitcomfort, ook bij langdurig zitten.  
De hoge rugleuning en de armleuningen 
ondersteunen het gehele bovenlichaam.  
Door het hoekmechanisme wordt het 
zwaartepunt verlaagd.
In dit leveringsprogramma vindt u ook de 
bijbehorende bezoekersstoelen.

De kantoordraaistoel voor gezond zitten
... waaraan is een goede kantoordraaistoel te herkennen?

De juiste keuze is cruciaal als u rugklachten wilt voorkomen.
De nadelige gevolgen van jarenlang verkeerd zitten, zijn enorm.
Profiteer daarom van onze jarenlange ervaring.
Kies één van onze hoogwaardige kantoorstoelen die uw rug gezond houdt.

Verkeerd zitten schaadt de 
gezondheid!

Verkeerd zitten en daardoor afnemende 
productiviteit leidt ieder jaar tot hoge 
schadeposten.

Door het kiezen van de juiste stoelen 
neemt het gevoel van welbevinden 
en daarmee de productiviteit van de 
medewerkers aanzienlijk toe.

U ziet – de investering in goede 
kantoorstoelen is al snel terugverdiend.

Een goede kantoorstoel is zijn geld 
altijd waard, want ziektedagen 
kosten een onderneming meestal 
veel geld.

Veiligheidslift

Alle draaistoelen zijn voorzien van een 
veiligheidsgasveer om de zithoogte te 
verstellen evenals een standveilig vijfvoets-
frame op wielen.

Veiligheid

Alle draaistoelen voldoen aan de 
veiligheidsnorm conform DIN EN 
1335 deel 1 – 3. Deze norm legt 
afmetingen, gebruikseigenschappen 
en keuringsprocedures van 
kantoordraaistoelen vast.

Wielen

Alle draaistoelen zijn standaard voorzien 
van veiligheidswielen voor tapijtvloeren.  
De veiligheidswielen remmen 
lastafhankelijk. DIN EN 12527  
en DIN EN 12529.

Armleuningen

Armleuningen zorgen voor extra 
ondersteuning van het bovenlichaam.

In hoogte verstelbare armleuningen

Dienen voor optimale aanpassing aan de 
individuele lichaamsbouw.

Zitmeubels en tafels
Kantoordraaistoelen
Blz. 897 – 919

Vloerbeschermingsmatten, 
voetsteunen
Blz. 920 – 921

Krukken en stahulpen
Blz. 922 – 925

Multifunctioneel meubilair
Blz. 926 – 929

Bezoekers- en 
vergaderstoelen
Blz. 930 – 939

Multifunctionele tafels
Blz. 939 – 943

Lounge en receptie
Blz. 944 – 951


