
Produktbeskrivelse 275H

Specificering:  Kontorstol, netryg og -nakkestøtte

Mål i mm. Ryglæn: H:

Sæde: H:

B:

T:

Samlet: H: 1435

B o. Al: 520

B m. Al: 750

T: 740

Pakkedata Vægt

Volumen

kg

m³ 0,8

21

410-520

430

470

650/910

Udstyr Fordel

Ryglæn Medium højde ryg med nakkestøtte. Påspændt 

sort net med tværstriber.

I EN 1335 foreskriver punkt "S" i størrelsesordenen 170 - 

220 mm over sædet. Herigennem skabes en afslappet 

op behagelig siddeplads.

Polstering Sæde: 45 mm skum + 10 mm vat. Åndbart 

formskum, FCKW og CKW frit.

Mekanik/Vægtregulering Auto-fit synkronmekanik med automatisk 

vægtregulering, inklusiv finjustering. 

Justeringen af ryglænets tilbagestillingskraft 

Flere brugere kan deles om at benytte stolen, uden at 

skulle indstille vægtreguleringen igen og igen.

Sædehøjdeindstilling Trinløs sædehøjde fra 410 - 520 mm. 

Selvbærende sikkerhedsgasfjeder. Patenteret 

sædehøjde-grundindstilling muliggør en 

Også personer udenfor DIN området (større end 192 cm 

og mindre end 151 cm) kan sidde ergonomisk korrekt. 

Den yderligeste sædehøjdegrundindstilling udgør 30 mm 

under og 20 mm over.

Hjul Ø 65 mm Sorte hårde hjul med bremse, til bløde gulve (i 

overensstemmelse med DIN EN 12529).

Stolen ruller ikke væk når den er uden belastning, 

minimal risiko for uheld.

Fodkryds/ Metaldele Fordkryds og ryglænstilslutningen i sort 

polypropylen. Mekanikhuset er sort, 

pulverlakeret.

Høj stabilitet, slidstærk.

Nakkestøtte Højde og dybdeindstillelig, netpåspændt. 

Netdesign med tværstriber.

Aflaster nakke- og skuldermuskulaturen.

Materialer Samtlige materialer er genanvendelige. Miljøvenlig.

Fortsættes pa side 2Hero
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Standarter EN 1335 for kontorstole. GS-mærket for 

sikkerhed. Ergonomitestet. Testet for skadelige 

stoffer.

Høj sikkerhed og komfort.

Certifikater Kvalitetsmanagementsystem DIN EN ISO 

9001:2015, VO (EG) No. 1221/2009 

(EMAS),Miljømanagementsystem DIN EN ISO 

Et produkt af højeste kvalitet.

Garanti og tilbagetagelse 10 års fuld garanti. Fuld returret og 

genanvendelsesgaranti.

Høj sikkerhed og slidstyrke minimerer omkostningerne. 

Omkostningfri udskiftning af dele inden for garantien.

Demonteringsanvisninger er tilgængelige efter anmodning for et interstuhl-produkt.
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Tilbehør Fordel

Hjul Ø 65 mm/Glidere Bløde bremsede dobbelhjul til hårde gulve (I 

henhold til DIN EN 12529) eller filtglidere.

Stolen ruller ikke væk når den er uden belastning, 

minimal risiko for uheld.

Fodkryds/Metaldele Aluminiums fodkryds pulverlakeret sort, 

brillantsølv eller poleret.

Meget stabil. Slidstærk.

Sædedybdeaffjedring Sædedybdeaffjedring - også i laveste position. 

(Sædehøjde-grundindstilling er kun muligt ved 

fodkryds uden mekanisk 

Ved denne sædedybeaffjedring mindskes stødet når 

man sætter sig og derved skånes rygsøjlen.

Sædedybdeindstilling Forskydelig sædeflade til individuel indstilling 

af sædedybden, trinløs justering på 50 mm.

Støtten til overlåret på store personer bliver forøget.

Justerbar sædehældning Sædeforkanten kan justeres trinløst ned til -4. Medvirker til en velvillig arbejdesholdning, frem for alt i 

EDV-området, idet bagud-drejning af bækkenet undgås.  

Den større vinkel mellem overlåret og overkroppen 

aflaster hele organismen.

Lændestøtte Indstillelig lændestøtte med finjusterbar 

Air-Pressure teknologi. 50 mm højdejusterbar.

Ved hjælp af "Air-Pressure" teknologien kan 

lændestøtten, der er integreret i ryglænets polster, 

indstilles i dybden til at passe præcis til den siddende 

person. Med denne indstilling er en individuel støtte til 

rygsøjlen mulig.

Armlæn 4D T-armlæn. Højde-, bredde- og 

dybdejusterbare, svingbare, bløde. T-armlæn. 

Højde- og breddejusterbare, bløde.

Ved højdeindstillingen af armlænene bliver hals- og 

nakkemuskulaturen aflastet.

Betræk Læder, stof i flere forskellige kvaliteter og 

netfarver.

Ved bestilling af stolene kan der vælges imellem farver 

og betræksmaterialer.

Demonteringsanvisninger er tilgængelige efter anmodning for et interstuhl-produkt.
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