
Productspecificatie 172G

Specificaties: bureaudraaistoel met synchroontechniek

Maten in mm rugleuning: h:

zitting: h:

b:

d:

totaal:
h: 1030

b: 460

b (m.a.): 685

d: 680

Verpakking gewicht:

volume:

kg

m³ 0,2

18,5

400-510

460

460

545-630

Standaarduitvoering Doel/voordeel:

Rugleuning Netbespanning, zwart. In hoogte verstelbaar. 

Rugleuningsvergrendeling in 4 standen.

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

rugwervel is noodzakelijk. Aanpassen aan grote en 

kleine personen is mogelijk. De netbespanning 

garandeert optimale ondersteuning en drukverdeling. 

Luchtdoorlatend en ademend, extra comfort. De 

rugleuning kan ook na het vrijgeven van de 

vergrendeling niet ongewild naar voren komen.

Kussens Zitting gestoffeerd. Goed ventilerende 

schuimvulling, FCKW en CKW-vrij zuiver 

schuim. Dikte vulling: 50 mm schuim + 10 mm 

watten.

Optimaal en comfortabel microklimaat voor de gebruiker, 

goed ventilerend.

Techniek Synchroontechniek, openingshoek tussen 

zitting en rugleuning tot maximaal 101,5°.

Synchroontechnieken van Interstuhl zorgen voor een 

optimale ondersteuning in elke zithouding en tegelijkertijd 

voor een verlichting van de wisseling van diverse 

zithoudingen.

Zithoogteverstelling Traploos van 420 tot 525 mm, 

veiligheidsgasveer, zelfdragend.

Personen met een lengte tussen 151 en 192 cm 

(volgens DIN EN 1335) kunnen de zithoogte individueel 

aanpassen op de gewenste ergonomische manier.

Gewichtsregeling Traploos op lichaamsgewicht instelbaar van 45 

tot 130 kg.

Individuele aanpassing van de tegendruk van de 

rugleuning op grootte en gewicht van de gebruiker.

Wielen Harde dubbele wielen, gewichtsafhankelijk 

geremd, voor zachte ondergrond (conform DIN 

EN 12529).

De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg.

Voetkruis Kunststof voetkruis, zwart. Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur.

Grondstoffen Alle gebruikte materialen zijn zuiver en 

recyclebaar.

Milieuvriendelijk.

Normen EN 1335 voor kantoordraaistoelen en 

draaifauteuils. GS-keurmerk voor geteste 

veiligheid. En beperkte uitstoot van schadelijke 

stoffen. Bifma

Zeer hoge veiligheid en comfort.
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Certificering DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2015, DIN 

ISO 14001 - Milieumanagement/2015, EMAS 

conform EG-verordening 1221/2009, OHSAS, 

EcoVadis Gold, Commitment to sustainability. 

Quality Office, Blue angel, Bifma e3 level Platin

Kwalitatief hoogwaardig product.

Garantie en terugname 10 jaar garantie volgens onze huidige 

voorwaarden.

Gegarandeerd kwaliteit tijdens levensduur van het 

product.

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

Wielen Zachte dubbele wielen, gewichtsafhankelijk 

geremd, voor harde ondergrond. (Conform DIN 

EN 12529).

De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg.

Voetkruis Aluminium voetkruis geëpoxeerd zwart, 

zilverkleurig of gepolijst.

Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur.

Zithoogteverstelling Zithoogteverstelling traploos: zithoogte laag: 

405 - 455 mm, zithoogte hoog: 500 - 635 mm. 

Veiligheidsgasveer, zelfdragend.

Ook personen die buiten het DIN-bereik vallen (dus 

groter dan 192 cm en kleiner dan 151 cm) kunnen 

ergonomisch verantwoord zitten.

zitdieptevering Mechanische zitdieptevering met zithoogte 

standaard, ook in de onderste zitpositie.

Zachte opvang bij het "gaan zitten", waardoor de 

wervelkolom wordt ontzien.

Zitdiepteverstelling Verschuifbaar zitoppervlak voor individuele 

instelling van de zitdiepte. Verstelbereik 60 mm.

Zitneigverstelling Naar voren verstelbaar in 2 stappen tot +4°. Door deze neiging wordt het bekken naar voren gericht 

en de wervelkolom rechtop gehouden; een ronde rug 

wordt hiermee vermeden.

Lendensteun In diepte verstelbare lendensteun. Met een draaiknop wordt de, in het rugkussen 

geïntegreerde, lendensteun horizontaal versteld en aan 

de lichamelijke wensen van de zittende persoon 

aangepast. Zodoende is een individuele ondersteuning 

van de lenden mogelijk en wordt een optimale 

drukverdeling bereikt.

Armleggers 2D T-armleggers in hoogte en breedte 

verstelbaar, met zachte opdek. 4D T-armleggers 

in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, én 

zwenkbaar, met zachte opdek.

Door de hoogteverstelling van de armleggers kunnen 

deze op de individueel juiste hoogte worden ingesteld, 

wat de hals- en nekspieren ontlast.

Bekleding (zitting) Diverse stof- en lederkwaliteiten mogelijk. Bij het creëren van de stoel zijn diverse stof- en 

lederkwaliteiten mogelijk in vele kleuren, ook eigen stof 

aanleveren is mogelijk.

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