Overzicht accessoires

NIEUW

SVENSTOL®- ARMLEUNING

ÌÌaluminium draagsteun
ÌÌsnel instelbaar

(gewoon omhoog trekken)

ÌÌomhoog klapbaar

T-ARMLEUNING

ÌÌrobuust, hoge kwaliteit
ÌÌin de hoogte, diepte en
breedte verstelbaar

IN DE HOOGTE
VERSTELBARE
LENDENSTEUN
Met behulp van twee apart
reguleerbare luchtkussens
kan de welving
van de rugleuning
worden aangepast aan
personen met verschillende lichaamslengtes.

RINGVORMIGE
ARMLEUNING

ÌÌdraagsteunen van polijst
aluminium

ÌÌin de breedte verstelbaar

RUGSCHAAL
De robuuste rugschaal
beschermt de stoel tegen
beschadigingen en kan
indien nodig zonder
problemen worden
vervangen.

COMFORT
HOOFDSTEUN

ZITDIEPTEVERSTELLING

ÌÌ6-weg hoofdsteun:

De gehele zitting is
uitschuifbaar.

in de hoogte, neig en
diepte instelbaar

ÌÌontlast de hals- en nekspieren

ÌÌbekleding van stof, imitatieleder of leder

Lees ook de productinformatiebladen van de afzonderlijke modellen.
Niet alle opties zijn mogelijk voor elk model.

Overzicht accessoires
HOLSTERBESCHERMING

SCHOONMAAKDOEKJES

De beschermhoes is op
de zwaar belaste plekken
versterkt met snij- en
scheurvast materiaal; o.a.
geschikt voor personen
die wapens dragen

ÌÌvoor de hoofdsteun
ÌÌverpakkingseenheid:
100 stuks

UITVOERING 150+

ESD-UITVOERING

ÌÌVoor gebruikers die aanzienlijk zwaarder zijn dan 150

ÌÌVoor controlekamers die zijn uitgerust met zeer veel

ÌÌDankzij het gemodificeerde mechanisme, verstevig-

ÌÌGeleidbaarheid getest volgens DIN 61340-5-1,

kilo hebben we ook een
150+ versie van de Svenstol® ontwikkeld.

de zitplaten en gasveren biedt de draaistoel optimale
stabiliteit en comfort – ook bij langdurig achter elkaar
zitten.

ÌÌ5 jaar garantie volgens de Algemene voorwaarden, tot
230 kg

elektrische apparatuur,
werken met zeer gevoelige apparaten
weerstand < 1x106 Ω

ÌÌAanwijzing: alleen mogelijk voor bekledingsvarian-

ten stof en halfleder (bij halfleder is de geleidbaarheid
beperkt); alleen mogelijk in de speciale stoffen bekleding HiTech in de kleur zwart; niet combineerbaar met
rugschaal.

ANTISTATISCHE ZWENKWIELEN

KLEERHANGER

ÌÌvoor zachte of harde vloeren

ÌÌafneembaar

BESCHERMHOES

CORPORATE DESIGN

ÌÌvoor hoofdsteun, rug en zitting
ÌÌeenvoudig overtrek- en wasbaar

ÌÌuw naam/logo/symbool op de bekleding
ÌÌgeborduurd of ingeweven

VERZORGINGSDOEKJES VOOR LEDER

ONDERHOUDSSET LEDER

ÌÌreinigen, desinfecteren en verzorgen van het leder

ÌÌbevat een reinigings- en afdichtmiddel
ÌÌvoor de regelmatige zorg verzorging van het leder

tegelijkertijd
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