
 € 769,- 

WWW.INTERSTUHL.NL

HERO
Hero is de moderne held bij u in de kantoortuin. Niet alleen heldhaftig in design, gebruiks- 

gemak en zorg voor het milieu, maar vooral ook een  held in techniek. Deze stoel heeft Autofit-

synchroontechniek, dat door Interstuhl zelf is ontworpen. Door deze automatische gewichts- 

regeling zit 80 procent van de gebruikers in één keer goed op Hero!

HERO
EEN MODERNE SUPERHELD.

GERMAN INNOVATION

Actiemodel 172H, 
excl. btw

172H

CADEAU BIJ IEDERE INTERSTUHL: 
EEN MAAND GRATIS SPORTEN BIJ FITCHANNEL.COM!



172H

 € 769,- 
excl. btw

ACTIE 2018 HERO

Het actiemodel met zwarte bekleding is uit voorraad leverbaar. Grotere aantallen in overleg. Andere stofkleuren dan zwart zijn leverbaar tegen een meerprijs (levertijd ca. 5-6 weken). Alle stoelen zijn standaard gemonteerd, geschikt voor een zachte 

ondergrond en voldoen aan de norm EN 1335. Wij geloven in de kwaliteit van ons product en geven daarom tien jaar garantie op de stoel en drie jaar op de bekleding en de wielen. Alle prijzen zijn netto, exclusief BTW.

Hero is er voor de helden van de werkvloer. Of die nou zwaar, licht, lang of kort zijn: Hero past zich door het unieke Autofit-synchroon- 
mechanisme automatisch aan de gebruiker aan. Deze slimme techniek is onzichtbaar verwerkt in de stoel, waardoor Hero er slank en  
atletisch uitziet. Iedereen tussen de 45 en 120 kilo kan goed en comfortabel zitten op deze held.

Het actiemodel 172H is uitgerust met bekleding zitting Era zwart, autofit-synchroontechniek met automatische gewichtsregeling  
inclusief fijnafstelling, zitdiepteverstelling (ASTIV), multifunctionele 4D armleggers, kunststof zwart voetkruis en rugleuning met  
zwarte netbespanning. Tegen een meerprijs is een verstelbare lendensteun beschikbaar, evenals meerdere kleuren bekleding. 
Van € 1.307,- voor € 769,-.
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Interstuhl introduceert de innovatieve sensor S 4.0 in samenwerking met Garmin. Deze 

sensor brengt de werkplek in beweging: men ontvangt feedback over het persoonlijk 

zitgedrag, gemakkelijk uitvoerbare office-workouts en regelmatige oproepen om van 

zithouding te veranderen. Dit zorgt voor actief en uitgebalanceerd zitten. 

S 4.0 ACTIVE SITTING SOLUTION


