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Productspecificatie Yos Enjoy 160Y 
 

 

omschrijving bureaudraaistoel, hoge rugleuning, 
synchroontechniek 
 
 

 

 
maten in mm 

 
rugleuning: h.   650 
 
zitting:  h.   400-515 
  b.   470 
  d.   430 
  zitd.   430-490 
totaal:  h. 1180 
   
  b.   750  
  d.   700 
 

 
verpakking 

 
gewicht:  kg     21 
volume:  m

3
     0,6 

 

 
Standaard uitvoering: 

  
Doel/voordeel: 

 
techniek/ gewichtsregeling 

 
synchroontechniek vergrendelbaar met 
gewichtsregeling, eenvoudig op lichaamsgewicht 
instelbaar middels een draaiknop aan de zijkant 
onder de zitting. Krachtspectrum van 40 tot 125 kg 
lichaamsgewicht, traploos. De zitneigverstelling volgt 
het lichaam van -3

 o
 tot +10

o
. Maximale openingshoek  

122
o 
. 

 

 
de synchrone beweging van zitting en 
rugleuning zorgt voor een optimale 
ondersteuning in elke zithouding en de 
verlichting van de wisseling van diverse 
zithoudingen. 

 
kussens: 

 
Dikte vulling: zitting: 60 mm; Goed ventilerende PU-
(polyurethaan)schuimvulling.. CFK-vrij zuiver schuim, 
voorwaarde voor recycling. Bekleding zitting is zonder 
lijm vastgezet, daardoor is grondstoffenscheiding en  
recycling eenvoudig mogelijk. 
 

 
optimaal en comfortabel microklimaat voor 
de gebruiker. 
 
milieuvriendelijkheid. 

 
zithoogteverstelling: 
 

 
traploos van 400 cm tot 515 mm. 
veiligheidsgasveer.  
 

 
de juiste zithoogte van een stoel is een 
voorwaarde voor ergonomisch goed en 
ontspannen zitten en werken. 
 

 
zitdiepteverstelling, 
gepatenteerd 

 
gepatenteerde zitdiepteverstelling van 60 mm 
naar voren d.m.v. het daadwerkelijk 
verlengen van de zitting. 

 
het ondersteuningsvlak van de 
bovenbenen bij langere personen 
wordt hiermee vergroot, zonder dat 
“verzitten” noodzakelijk is. Ook blijft 
de ondersteuning d.m.v. de 
rugleuning optimaal. 
 

zitneigverstelling verstelbaar tot -4o. voorkomt bij een naar voren gerichte 
werkhouding, vooral bij 
beeldschermwerk, het naar achteren 
kantelen van het bekken. De 
vergrote hoek tussen bovenbenen en 
bovenlichaam ontlast het lichaam 
extra. 

 

verstelbare lendensteun in hoogte en dikte verstelbare lendensteun.   
 
 
 

Air-pressure; door luchtdruk wordt 
de, in het rugkussen geïntegreerde, 
lendensteun horizontaal versteld en 
aan de lichamelijke wensen van de 
zittende persoon aangepast. 
Zodoende is een individuele 
ondersteuning van de lenden 
mogelijk en wordt een optimale 
drukverdeling bereikt. 
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BLAD 2 – Productspecificatie Yos Enjoy 160Y 
 

 

   
 
armleggers 

 
multifunctionele T-armleggers, in hoogte, breedte en 
diepte verstelbaar én zwenkbaar, met zachte opdek. 

 
door de hoogteverstelling van de 
armleggers kunnen deze op de individueel 
juiste hoogte worden ingesteld, wat de 
hals- en nekspieren ontlast. 
 
door de breedte verstelling zijn de 
armleggers voor vele gebruikers geschikt 
 
door de diepte verstelling is altijd de juiste 
postie aan het bureau mogelijk en blijft de 
ondersteuning optimaal 
 
de zwenkfunctie dient ter voorkoming van 
RSI, de armlegger biedt ondersteuning in 
elke positie en bij elke beweging. 
 

 
rugleuning 
 

 
voorzijde gestoffeerd, achterzijde rugleuning kunststof 
beschermkap. 
    

 

 
voetkruis/ 
stalen rugbeugels 
 

 
kunststof zwart of  aluminium zilverkleurig. 
(Kleur rugbeugels altijd  zilverkleurig). 
 

 
zeer hoge stabiliteit, lange levensduur 

 
bekleding 

 
Lucia, zeer slijtvast, 100.000 Martindale 
 

 
creëer de stoel die bij u past. individueel 
uniek product. 
 

 
wielen 

 
harde dubbele wielen voor zachte ondergrond, 
geremd. 
 

 
de stoel rolt in onbelaste toestand niet 
weg, vermindert ongevalrisico. 

 
zitting 
 

 
kunststof zwart, dient gelijktijdig als kussendrager 

 

 
kunststofdelen 

 
Van polypropyleen, zuiver-waardoor recyclebaar! 
Doorgeverfd; daardoor ‘kleurechtheid’ ook bij diep 
krassen en schaven! Norm-erkenning volgens DIN 
54840. 
 

 

   
Opties:  Doel/voordeel: 
   
wielen zachte dubbele wielen voor harde ondergrond, 

geremd 
 

de stoel rolt in onbelaste toestand niet 
weg, vermindert ongevalrisico. 

 
normen 

 
NEN-EN 1335 
GS-keurmerk voor geteste veiligheid. 
LGA Schadstoffgeprüft (beperkte uitstoot van 
schadelijke stoffen). 
LGA Ergonomie geprüft (zeer goede ergonomische 
eigenschappen) 
 

 

 
certificering 

 
DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement. 
DIN ISO 14001 – Milieumanagement. 
Verordening EWG nr. 1863/93. 
 

 

 
garantie 
 

 
10 jaar volgens onze garantiebepalingen. 
 

 

 
grondstoffen 
 

 
alle gebruikte materialen zijn zuiver en recyclebaar. 

 
milieuvriendelijk. 

 


