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Productspecificatie Everyis1, model 172E  

 
 
omschrijving 

 
bureaudraaistoel zwart, met netbespanning  
 

 

 
maten in mm 

 
rugleuning: h.   600 
 
zitting:  h.   400 - 510 
  b.   490 
  d.   430 
   
totaal:  h.   1145 

               b.       550 z.arml. 
  b.   660 m.arml. 
  d.   600 

 
verpakking 
 

 
gewicht:  kg    15 
volume:  m3      0,20                        

 
Standaard uitvoering: 

  
Doel/voordeel: 

 
techniek/ 
gewichtsregeling 

 
Autolift synchroontechniek met automatische 
gewichtsregeling en fijnafstelling. Mechaniek 
is in 3 standen vergrendelbaar; vast, actief en 
actief met max. openingshoek van 115º.  

 
optimale ondersteuning waarbij 
wisselingen tussen verschillende 
instellingen mogelijk zijn. Zeer geschikt 
voor wisselende gebruikers. 
 

 
zitting: 

 
dikte vulling zitting: 50 mm. Goed ventilerende 
PU-(polyurethaan) schuimvulling. CFK-vrij 
zuiver schuim - voorwaarde voor recycling. 
Bekleding is met snoer vastgezet 
(zakmethode). 
 

 
comfortabel microklimaat voor de 
gebruiker. 
 
milieuvriendelijk, niet verlijmd daardoor 
is grondstoffenscheiding, recycling  
eenvoudig mogelijk. 

 
rugleuning 
 

 
netbespanning zwart  

 
de ondersteuning van de rug tussen de 
4e en 5e rugwervel is noodzakelijk. 
Flexibel zitten met optimale 
ondersteuning, comfortabel 
microklimaat. Aanpassen aan grote en 
kleine personen is mogelijk. 

 
zithoogteverstelling: 
 
 

 
traploos van 400 tot 510 mm (conform EN 
1335), veiligheidsgasveer, zelfdragend. 
 

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

 
voetkruis 
en 
kunststof delen 
 

 
fraai kunststof voetkruis en kunststof delen 
zitting en rugleuning zwart.  
 
Door-en-door geverfd.   
 

 
zeer hoge stabiliteit, lange levensduur. 
Individuele vormgeving. 
 
kleurecht, ook bij diepe krassen en 
schaven. 

 
wielen 

 
harde dubbele wielen (Ø 65 mm), zwart, 
gewichtsafhankelijk geremd, voor zachte 
ondergrond (conform DIN EN 12529).  
 

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

 
grondstoffen 
 

 
alle gebruikte materialen zijn zuiver en 
recyclebaar. 
 

 
minder milieubelastend. 

   
 certificaten, garanties en opties op blad 2 
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Productspecificatie Everyis1, model 172E – blad 2 
   

 
normen, richtlijnen 
 
(productnivo) 

 
NEN-EN1335 voor bureaudraaistoelen. 
Blaue Engel - milieukeurmerk 
GS-keurmerk voor geteste veiligheid. 
LGA Schadstoffgeprüft (beperkte uitstoot van 
schadelijke stoffen). 
LGA Ergonomie geprüft (zeer goede 
ergonomische eigenschappen). 
 

 
de geldende normen en richtlijnen 
worden door Interstuhl strikt 
nageleefd, veel verstelmogelijkheden 
gaan verder dan de gestelde eisen. 
Interstuhl zoekt steeds naar 
innovatieve manieren om nog beter 
aan alle eisen te kunnen voldoen. 

 
certificering 
 
 
(bedrijfsnivo) 

 
Premium product – uniek certificaat, zeer veel 
omvattend op diverse belangrijke gebieden; 
productie, milieu, service, ergonomie, design 
enz.  
DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement 
EMAS - milieumanagement 
DIN  ISO 14001 -  milieumanagement 
BIFMA level 3 
 

 
Interstuhl is de eerste in de 
kantoorstoelen branche met het  
unieke certificaat Premium Product, 
maakt uw keuze veilig, makkelijk en 
zeker. 
 
kwalitatief hoogwaardige producten. 

 
garantie 

 
7 jaar volgens onze garantiebepalingen. 
 
 
 

 
zekerheid bij het maken van uw 
keuze. Kostenloze vervanging van 
onderdelen in de garantieperiode. 

 
terugname 

 
volledige terugname- en recyclegarantie. 

 
milieuvriendelijk, klantvriendelijk 
 

Opties:  Doel/voordeel: 
   
 
zitdiepteverstelling  

 
schuifzitting, 60 mm, eenvoudig met de hand 
te verstellen, d.m.v. greep onder de zitting.  

 
het ondersteuningsvlak voor de 
bovenbenen bij langere personen 
wordt hiermee vergroot. 

 
zitneigverstelling 

 
zitneigverstelling door middel van draaibare 
hendel onder de zitting, 0 tot 4º. 

 
door de neiging van de zitting wordt 
het bekken naar voren gericht en de 
wervelkolom rechtop gehouden; een 
ronde rug wordt hierdoor vermeden. 
 

 
lendensteun 
 

 
in hoogte verstelbare lendensteun, 60 mm 

 
extra ergonomisch zitcomfort en 
ondersteuning 
 

 
armleggers  

 
in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte 
opdek. 
 
of 
 
in hoogte, breedte en diepte verstelbaar én 
zwenkbaar (4D), met zachte opdek. 
 
 

 
hoogteverstelling; instelbaar op de 
individueel juiste hoogte. Ontlasting 
van de hals- en nekspieren. 
 
breedteverstelling; zorgt voor de 
juiste positie t.o.v. het bovenlichaam 
en optimale ondersteuning. 
 
diepteverstelling; maakt elke 
gewenste aansluiting aan het 
bureaublad mogelijk.  
 
zwenkbaar; de armlegger biedt 
ondersteuning in elke positie én bij 
elke beweging. 
 

 
bekleding 

 
diverse stof- en ledersoorten in vele kleuren. 
Ook eigen stof aanleveren is mogelijk. 

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

 
wielen 

 
zachte dubbele wielen (Ø 65 mm), zwart, 
gewichtsafhankelijk geremd, voor zachte 
ondergrond (conform DIN EN 12529).  

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



Technical data sheet 172E

Specification Swivel chair black with mesh back

Dimensions in mm Backrest: H:

Seat: H:

W:

D:

Total:
H: 1145

W (no ArmR): 550

W (ArmR): 660

D: 600

Packaging data Weight:

Volume:

kg

m³ 0,2

15

420-530

430

490

600

Basic equipment Benefit

Plastic parts Colour maintained throughout, black. Colourfast and resistant to deep scratches and 

abrasions.

Backrest Mesh backrest as colour finish (plastic parts).

Upholstery Seat upholstery: 50 mm foam, upholstery is 

unglued, ensuring optimal air movement, 

breathable.

Great seating comfort.

Mechanism/Fine tuning adjustment Autolift-System (with synchronous mechanism). 

3 point tilt limiter with automatic weight 

adjustment incl. fine-tune adjustment. Opening 

angle bettween seat and back up to 120°.

The mechanism is designed in such a way that it 

supports your posture in every seating position. It 

enables the user to change seating positions flexibly.  

Several users can use the chair easily without having to 

adjust the tension of the backrest. Additionally, the fine 

tuning adjustment can be used.  When leaning 

backwards, the edge of the front seat pad rises. 

Consequently, the user slides backwards slightly 

contributing to an ideal and comfortable seating posture.

Seat height adjustment Seat height adjustment infinitely variable from 

420 - 530 mm. Self- supporting safety gas 

spring.

Even people outside the DIN range (i.e. taller than 

192cm and smaller than 151cm) will sit in the most 

ergonomic way.

Castors Ø 65 mm Hard double castors, black, load dependent 

braked, for soft floors. (acc. to DIN EN 12529).

The chair does not roll away in an off-loaded situation, 

minimum risk of accident.

Base Colour maintained throughout polyamide base, 

as colour finish (plastic parts).

Colourfast and resistant to deep scratches and 

abrasions.

Materials All materials are segregated and recyclable. Environmentally friendly.

Standards EN 1335 for office swivel chairs and office swivel 

armchairs. GS-Symobl for tested safety, tested 

for contaminants, Ergonomics approved, Bifma 

tested.

High quality product and great comfort.

Certification Quality management system DIN EN ISO 

9001:2008, VO (EG) No. 1221/2009 (EMAS), 

Environmental management system DIN EN 

ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis gold. 

Quality Office, Blue Angel, Bifma e3 level Platin.

High quality product.

Warranty and return 5 years long term and 3 years full warranty. 

Complete return and recycling guarantee.

Exchange of parts free of charge within the guaranteed 

period.
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Technical data sheet 172E

Specification Swivel chair black with mesh back

Dimensions in mm Backrest: H:

Seat: H:

W:

D:

Total:
H: 1145

W (no ArmR): 550

W (ArmR): 660

D: 600

Packaging data Weight:

Volume:

kg

m³ 0,2

15

420-530

430

490

600

Options Benefit

Castors/Glides Soft double castors, black/anthracite, load 

dependent braked, for hard floors or glides. (acc. 

to DIN EN 12529)

The chair does not roll away in an off-loaded position, 

minimum risk of accident.

Base Brilliant silver or polished aluminium base Very high stability, long service life. High-quality look.

Seat depth adjustment Individual adjustment of the seat depth, 60 mm 

adjustment.

Seat inclination Adjustment of seat within 0 and 4° The inclination prevents the pelvis from tilting to the reat, 

ensures the right position of the spinal column.

Lumbar support Height adjustable (60 mm). The lumbar support is height adjustable and can be 

adapted to the corporal conditions of the user.

Armrests 2D T-armrests, height (100 mm) and width (2x25 

mm) adjustable, soft surface (as colour finish) 

4D T-armrest, height (100 mm), width (2x25 

mm) and depth (50 mm) adjustable, rotatable 

(2x15°), soft surface (as colour finish)

The armrests relieve the neck and shoulder muscles.

Meterial (fabric) Various fabric and leather options available. Individual design.
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