Productspecificatie 100S
Specificaties: Conferentie hocker
Maten in mm
zitting:

totaal:

Verpakking

gewicht:
volume:

h:

410-510

b:

480

d:

480

h:

600

b:

580

d:

590

kg
m³

19
0,31

Standaarduitvoering

Doel/voordeel:

Bekleding

Zitting gestoffeerd, goed ventilerende
schuimvulling, FCKW en CKW-vrij zuiver
schuim. Dikte vulling zitting: 60 mm schuim + 10
mm wattendeken. Bekleding: Kvadrat stoffen
Tonica + Tinta in diverse kleuren.

Bekleding niet verlijmd, daardoor een optimaal
micro-klimaat, ademend.

Zitdieptevering

Zitdieptevering, ook in de onderste zitpositie.

Garandeerd een zachte opvang bij het "gaan zitten",
zodat overmatige belasting van de wervelkolom is
uitgesloten.

Conferentieglijders

Harde conferentieglijders voor zachte vloer.
Transparant.

Optimale stand van de stoel. Bescherming van de vloer.

Voetkruis

Aluminium voetkruis (vierpoot) met
conferentieglijders.

Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur.

Kleur metalen delen

Wit-zilver gelakt.

Optisch fraai.

Grondstoffen

Alle gebruikte materialen zijn zuiver en
recyclebaar.

Milieuvriendelijk.

Normen

GS-keurmerk voor geteste veiligheid. LGA
Schadstoffgeprüft (beperkte uitstoot van
schadelijke stoffen).

Grote zekerheid, hoog comfort.

Certificering

DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2015,
DIN ISO 14001 - Milieumanagement/2015,
EMAS conform EG-verordening 1221/2009
Health and Safety Management System DIN EN
ISO 45001:2018, EcoVadis Gold.

Kwalitatief hoogwaardig product.

Garantie en terugname

10 jaar volgens onze garantiebepalingen.
Volledige terugname- en recyclegarantie.

Kostenloze vervanging van onderdelen binnen de
garantietermijn.

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

Doel/voordeel:

Wielen/glijders

Zachte conferentieglijders voor harde vloer.
Gepatenteerde harde dubbele geremde wielen
voor zachte vloer of gepatenteerde zachte
dubbele geremde wielen voor harde vloer
(conform DIN EN 12529).

Bij glijders; optimale stand van de stoel, bescherming
van de vloer. Bij wielen; de stoel rolt in onbelaste
toestand niet weg, vermindert ongevalrisico.

Kleur metalen delen

Alumium gestraald zilverkleurig (mat) of
geborsteld zilverkleurig (glanzend).

Individuele uitstraling.

Voetkruis

Aluminium voetkruis (vijfpoot) met wielen.

Zeer hoge stabiliteit, duurzaam.

Bekleding

Leder exclusief of leder premium in diverse
kleuren.

Optische uitstraling.

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