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Productspecificatie AirPad 3C72 
 
 
omschrijving Bureaudraaistoel met Body-float 

synchroontechniek, middelhoge membraan 
rugleuning 
 

 

 

maten in mm rugleuning: h.   590 - 645 
 
zitting:  h.   415 - 535 
  b.   480 
  d.   440 
  ASTIV     410-460 
 
totaal:  h. 1485 
  b.   650/730m. arml. 
  d.   710 
 

verpakking gewicht:  kg     21,5 
volume:  m3       0,6 

Standaard uitvoering:  Doel/voordeel: 

 
zithoogteverstelling 
 

 
traploos van 415 tot 535 mm.  
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. 

 
techniek/ 
gewichtsregeling 

 
Body-float synchroontechniek met gewichts-              

regeling. Body-float combineert een vloeiende achterwaartse 
beweging van de rugleuning met een  
zwevende zitting die naar achteren beweegt 
én naar onderen wegzakt. Maximale openings- 
hoek tussen zitting en rugleuning 125o. 
 
Gewichtsregeling traploos verstelbaar tussen 
45 – 140 kg. 
 

 
De gebruiker blijft met de voeten 
ontspannen steunen op de grond 
waardoor achillespees en bovenbeen- 
spieren aanzienlijk ontlast worden.  
Body-float ondersteunt optimaal elke 
beweging, met een natuurlijke afwis- 
seling tussen verschillende houdingen 
en met gelijkblijvende bewegingsdruk 
 

 
zitting 

 
zitting gestoffeerd met kussens van goed  
ventilerende PU (polyurethaan) schuimvulling. 
CFK-vrij zuiver schuim, voorwaarde voor  
recycling. Dikte vulling: zitting 50 mm 

 
optimaal en comfortabel microklimaat 
voor de gebruiker. 
 
 

 
rugleuning 
 

 
middelhoog, membraan zwart. In hoogte  
verstelbaar, het membraan zorgt  
“automatisch” voor de juiste ondersteuning.  
 
met hoofdsteun, voor extra ondersteuning,  
met name in de achterste zitpositie. 

 
optimale ondersteuning en druk- 
verdeling, ademend. 
 
goede ondersteuning in het lenden- 
bereik (4e en 5e wervel) is nood- 
zakelijk. aanpassen aan grote en 
kleine gebruikers is mogelijk.  
 

 
voetkruis 

 
fraai kunststof voetkruis, uit één stuk, zwart.  

 
zeer hoge stabiliteit, lange 
levensduur. Individuele vormgeving. 

 
wielen 

 
harde dubbele wielen, zwart, 
gewichtsafhankelijk geremd, voor zachte 
ondergrond. 
 

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

 
grondstoffen 

 
alle gebruikte materialen zijn zuiver en 
recyclebaar. 

 
milieuvriendelijk. 

 
 opties op blad 2 
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BLAD 2 – Productspecificatie AirPad 3C72 

 
 
Opties:  Doel/voordeel: 
 
zitting 

 
diverse stof- en lederkwaliteiten zijn in vele 
kleuren beschikbaar, ook eigen stof 
aanleveren is mogelijk. 
 

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

 
rugleuning 

 
membraan wit. 

 

 
voetkruis 

 
aluminium voetkruis, naar keuze zwart, 
zilverkleurig of gepolijst  

 
zeer hoge stabiliteit, lange 
levensduur. 

 
ASTIV zitdiepte-
verstelling, gepatenteerd 

 
gepatenteerde 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. 
 

 
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.  
Stijlvolle vormgeving en eenvoudige 
verstelling door het draaien van de 
lendensteun naar wens meer of minder steun. 
 
 

 
handmatige verstelling voor optimale 
ondersteuning.  

 
armleggers 

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

 
wielen 

 
zachte dubbele wielen, gewichtsafhankelijk 
geremd, voor harde ondergrond. 
 

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

 
certificaten en garanties op blad 3
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BLAD 3 – Productspecificatie AirPad 3C72 

 
 

 
normen, richtlijnen 
 
(productnivo) 

 
NEN-EN1335 voor bureaudraaistoelen. 
Blaue Engel - milieukeurmerk 
GS-keurmerk voor geteste veiligheid. 
LGA Schadstoffgeprüft (beperkte uitstoot van 
schadelijke stoffen). 
BIFMA level platina - milieukeurmerk 
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 
OHSAS 18001 - veiligheidsmanagement 
 

 
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. 
 
 
 
garantieverlening naar 10 jaar is, tegen 
meerprijs, mogelijk bij projecten v.a. 
minimaal 25 stoelen.  
 

 
zekerheid bij het maken van uw 
keuze. Kostenloze vervanging van 
onderdelen in de garantieperiode. 
 
gratis servicebeurten in het 3e, 5e en 
8e “levensjaar” van de stoel (bij 
garantie-verlenging naar 10 jaar) 

 
terugname 

 
volledige terugname- en recyclegarantie. 

 
milieuvriendelijk, klantvriendelijk 
 
 

 



Technical data sheet 3C72

Specification Swiv.armchair,Body-Fl.,syn.mech.,membr.back,headr.

Dimensions in mm Backrest: H: 590-645

Seat: H:

W:

D:

Total:
H: 1485

W (no ArmR): 490

W (ArmR): 650/730

D: 710

Packaging data Weight:

Volume:

kg

m³ 0,6

22

415-535

440

480

Basic equipment Benefit

Backrest Membrane covered. Backrest height adjustment 

through snap lock mechanism (without control 

lever) by 60 mm. 5-position lock with release 

mechanism.

The back mainly has to be supported in the area of the 

4th and 5th lumbar vertebra. Can be adjusted to short 

and tall users. EN 1335 only demands locking in the 

front-most seat position. The backrest cannot 

accidentally spring forwards even after the lock has been 

released.

Upholstery Seat upholstery: 50 mm. Cover fabric fastened 

using a drawstring, without adhesives. 

Breathable moulded foam, CFC and CHC-free 

(pure foam).

Optimum microclimate through unglued upholstery, 

breathable.

Mechanism Body-Float synchro mechanism with a max. 

opening angle of 125°.

The Body-Float synchro mechanism from Interstuhl is 

designed to offer the body optimum support in any 

seated position and at the same time facilitate the 

change between various postures.

Seat height adjustment Infinitely variable from 415 - 535 mm. 

Self-supporting safety pneumatic spring.

Even persons outside the DIN range (i.e. taller than 184 

cm and smaller than 151 cm) are offered the correct 

ergonomic posture.

Bounce spring Additional mechanical bounce spring also in 

lowest position.

The bounce spring cushions the impact on sitting down, 

thus gentle on the spine.

Weight adjustment Infinitely adjustable to a body weight of 45 - 140 

kg.

Individual adjustment of backrest support weight and 

height of the seated person.

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

braked, for soft floors. (corresponding to DIN EN 

12529)

The chair does not roll away when not in use, minimises 

the risk of accidents.

Base Black polyamide base. Grained surface. High stability, long service life. Individual design.

Head rest Membrane covered. Contributes greatly to a relaxed posture and the relief of 

neck and shoulder muscles.

Materials All materials are pure and recyclable. Plastic 

parts dye penetration, thus "colourfast" even 

with deep scratches and scars.

Environmentally friendly. Spares resources.

Standards EN 1335 for office swivel chairs and office swivel 

executive chair GS-Symbol for tested safety. 

Ergonomics and pollutant tested. Bifma tested.

High safety and comfort.

Certification Quality management system DIN EN ISO 9001 

EMAS acc. to EC Directive 761/2001, 

Environmental management system DIN EN 

ISO 14001:2005. LGA Premium Product, Quality 

Office, Golden M, Blue Angel.

High-quality product.

AirPad continue page 2



Technical data sheet 3C72

Specification Swiv.armchair,Body-Fl.,syn.mech.,membr.back,headr.

Dimensions in mm Backrest: H: 590-645

Seat: H:

W:

D:

Total:
H: 1485

W (no ArmR): 490

W (ArmR): 650/730

D: 710

Packaging data Weight:

Volume:

kg

m³ 0,6

22

415-535

440

480

Warranty and return 5 year long-term and 3 year full warranty. Full 

return and recycling warranty.

High safety and long service life by minimising costs. 

Free parts replacement within the warranty period.
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Technical data sheet 3C72

Specification Swiv.armchair,Body-Fl.,syn.mech.,membr.back,headr.

Dimensions in mm Backrest: H: 590-645

Seat: H:

W:

D:

Total:
H: 1485

W (no ArmR): 490

W (ArmR): 650/730

D: 710

Packaging data Weight:

Volume:

kg

m³ 0,6

22

415-535

440

480

Options Benefit

Castors Soft double castors, Ø 65 mm, load-dependent 

braked, for hard floors or felt glides. 

(corresponding to DIN EN 12529)

The chair does not roll away when not in use,  minimises 

the risk of accidents.

Base Aluminium base black, brilliant silver, polished or 

chromed.

Very high stability, long service life. High-quality look.

Seat depth adjustment Active seat depth adjustment for infinite 

adjustment up to 50 mm.

Enlarges the support area for the thighs of taller persons.

Seat inclination adjustment Infinitely variable up to -4° by lowering the front 

edge of the seat.

The seat tilt places the pelvis in a steeper position, the 

spine is straightened, a curved back avoided.

Lumbar support Horizontal adjustable lumbar support in two 

positions.

The depth of the lumbar support integrated in the 

backrest upholstery can be adjusted by air pressure to 

the physical circumstances of the seated person This 

permits an individual support of the lumbar spine.

T-armrests (4D) Height- (10 steps by 100 mm), width- (3 steps on 

each side by 25 mm), depth-adjustable (6 steps 

by 50 mm), pivoted (each side +/- 15°), soft. 

Colour of armrest support: Base alu or black 

plastic = Polished armrest support, Base alu 

bright silver = bright silver armrest support Base 

alu polished = polished armrest support Base 

alu chrome = chrome armrest support.

The adjustable height of the armrests also takes the 

strain off the neck muscles.

T-armrests (2D) Height- (10 steps by 100 mm) and 

width-adjustable. Armrest supports, black 

plastic.

Ring armrests Width-adjustable or width-adjustable with soft 

leather pads. Colour of armrest support: Base 

alu or black plastic = Polished armrest support, 

Base alu bright silver = bright silver armrest 

support Base alu polished = polished armrest 

support Base alu chrome = chrome armrest 

support.

Fabric materials Several fabric qualities and leather in various 

colours and two membrane colours.

A wealth of possibilities to design the chair.

AirPad
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