
Productspecificatie 3C22

Specificaties: draaifauteuil, hoog met Body-Float techniek

Maten in mm rugleuning: h:

zitting: h:

b:

d:

totaal:
h: 1320

b: 490

b (m.a.): 650/730

d: 710

Verpakking gewicht:

volume:

kg

m³ 0,8

23

410

480

600-660

Standaarduitvoering Doel/voordeel:

rugleuning Zitting (50 mm) gestoffeerd en rugleuning (30 

mm) rondom gestoffeerd. Hoogteverstelling 6 

cm (in 5 stappen) door middel van een 

raster-mechaniek (zonder bedieningshendels).

De ondersteuning van de rug tussen de 4e en 5e 

rugwervel is noodzakelijk. Aanpassen aan grote en 

kleine personen is mogelijk. De EN 1335 vereist een 

vergrendeling in de voorste zitpositie. Onze techniek laat 

de gebruiker ook in de middelste en achterste zithouding 

ontspannen zitten. De rugleuning kan, ook na het 

vrijgeven van de vergrendeling, niet ongewild naar voren 

komen dankzij de anti-terugslagmechaniek.

Kussen Kussens van goed ventilerende PU 

(polyurethaan) schuimvulling. Stof niet verlijmd 

met kussens van CFK-vrij zuiver schuim, 

voorwaarde voor recycling.

Optimaal en comfortabel microklimaat voor de gebruiker

techniek Bodyfloat synchroontechniek met grote 

openingshoek, max. 125°. De gehele zitting 

beweegt op zeer natuurlijke wijze in een 

boogvormige baan naar achteren en naar 

onderen; zitting en rugleuning behouden, zoals 

bij de normale synchroontechniek, hun 

gedefinieerde verhouding tot elkaar.

Meerdere factoren werken samen als één geheel, het 

wisselen tussen verschillende zithoudingen-van rechtop 

tot bijna liggend- gaat veel lichter omdat het verloop van 

de beweging van de stoel overeenkomt met de 

natuurlijke bewegingen van het lichaam.

zithoogteverstelling Traploos van 415 tot 535 mm (conform 

Europese norm NEN-EN 1335), 

veiligheidsgasveer, zelfdragend.

De juiste zithoogte van een stoel is een voorwaarde voor 

ergonomisch goed en ontspannen zitten en werken.

zitdieptevering Mechanische zitdieptevering, ook in de onderste 

zitpositie.

Zachte opvang bij het "gaan zitten", waardoor de 

wervelkolom wordt ontzien.

gewichtsregeling Gewichtsregeling traploos instelbaar, van 45 - 

140 kg.

wielen Harde dubbele wielen, Ø 65mm, zwart, 

gewichtsafhankelijk geremd, voor zachte 

ondergrond (conform DIN EN 12529).

De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert 

ongevalrisico.

voetkruis Fraai kunststof voetkruis, uit één stuk, zwart. Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur. Individuele 

vormgeving.

hoofdsteun Hoofdsteun, in hoogte verstelbaar, rondom 

gestoffeerd. Eenvoudig vanuit zitpositie te 

verstellen.

Levert een bijdrage in een aanzienlijke ontlasting van de 

nek-en schouderspieren én in een ongehinderde 

ademhaling.

materiaalgebruik Alle gebruikte materialen zijn zuiver en 

recyclebaar. Kunststofdelen zwart, door-endoor 

geverfd, kleurecht ook bij diepe krassen en 

schaven.

Milieuvriendelijk. Besparing van natuurlijke hulpbronnen.
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normen NEN-EN1335 voor bureaudraaistoelen 

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 DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2008, 

DIN ISO 14001 - Milieumanagement/2009, 

EMAS conform EG-verordening 1221/2009, 

OHSAS, EcoVadis Gold, Commitment to 

sustainability. Quality Office, Blue Angel, Bifma 

e3 level Platin.

kwalitatief hoogwaardige producten.

garantie en terugname 10 jaar volgens onze garantiebepalingen. 

Volledige terugname- en recyclegarantie.

Kostenloze vervanging van onderdelen binnen de 

garantietermijn. Milieuvriendelijk, klantvriendelijk.

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.
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Optioneel Doel/voordeel:

wielen Zachte dubbele wielen Ø 65 mm, 

gewichtsafhankelijk geremd, voor harde 

ondergrond (conform DIN EN 12529).

De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert 

ongevalrisico.

voetkruis Aluminium voetkruis, naar keuze zwart, 

zilverkleurig of gepolijst

Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur.

zitdiepteverstelling Gepatenteerde ASTIV zitdiepteverstelling van 50 

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.

zitneigeverstelling Traploos verstelbaar tot -4° dankzij het 

"wegzakken" van de voorzijde van de zitting.

Dankzij de neiging van het zitvlak wordt het bekken naar 

voren gericht, de wervelkolom ontlast en zitten met een 

ronde rug wordt voorkomen.

verstelbare lendensteun Traploos verstelbare lendensteun met 

gepatenteerde Air-Pressure techniek. Eenvoudig 

en zeer nauwkeurig instelbaar, optimale 

drukverdeling.

Met luchtdruk kan de, in de rugleuning geïntegreerde, 

lendensteun aan de lichamelijke wensen van de zittende 

persoon worden aangepast; individuele ondersteuning 

van de lenden en optimale drukverdeling.

T-armleggers (4D) In hoogte (10 stappen, totaal 100 mm), breedte 

(3 stappen, totaal 25 mm) en diepte (6 stappen, 

totaal 50 mm) verstelbaar én zwenkbaar (ca. 

15°). Kleurstelling armleggerbevestigingen; 

voetkruis kunststof of aluminium zwart, 

bevestigingen gepolijst. Voetkruis alu 

zilverkleurig, alu gepolijst en alu verchroomd, 

bevestigingen gelijk aan uitvoering voetkruis.

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.

T-armleggers (2D) In hoogte (10 stappen, totaal 100 mm) en 

breedte verstelbaar. Armleggerbevestigingen 

kunststof zwart.

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.

Ringarmleggers In hoogte en breedte verstelbaar (naar keuze 

met of zonder zachte lederen opdek). 

Kleurstelling armleggerbevestigingen; voetkruis 

kunststof of aluminium zwart bevestigingen 

gepolijst. Voetkruis alu zilverkleurig, alu gepolijst 

en alu verchroomd, bevestigingen gelijk aan 

uitvoering voetkruis.

bekleding Voor de zitting zijn diverse stof- en 

lederkwaliteiten in vele kleuren beschikbaar, ook 

eigen stof aanleveren is mogelijk.

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

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.
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