
Produktbeskrivelse 3C22

Specificering:  Kontorstol høj, BodyFloat synkronmekanik

Mål i mm. Ryglæn: H:

Sæde: H:

B:

T:

Samlet: H: 1320

B o. Al: 490

B m. Al: 650/730

T: 710

Pakkedata Vægt

Volumen

kg

m³ 0,8

23

415-535

410

480

600-660

Udstyr Fordel

Plastdele Gennemfarvede, sort. Kvalitet og æstetik opretholdes selv ved intensiv brug.

Ryglæn Fuldt polstret. Opdelt polsterinddeling. 

Ryglænet er højdeindstilleligt ved raster (uden 

betjeningshåndtag) op til 60mm. Rygpolster: 

30mm. Stolen er stofbetrukket uden brug af 

lim. 5-niveaus-blokering med låsemekanisme.

God understøtning for den 4. og 5. lændehvivel er meget 

væsentlig. Derfor er tilpasning til store og små 

mennesker mulig. EN 1335 kræver at stolen kan 

fastlåses i siddeposition. Ryglænet springer ikke tilbage i 

udgangspositionen når denne låsemekanisme åbnes 

igen.

Polster Åndbart formskum FCKW- og CKWfrit. 

Sædepolster: 50mm. Stolen er stofbetrukket 

uden brug af lim.

Optimalt mirkoklima uden påklæbet polster, åndbart.

Mekanik Body-Float synkronmekanik med en 

åbningsvinkel på maks. 125.

Body-Float synkronmekanik fra Interstuhl er skabt på en 

sådan måde at den understøtter kroppen optimalt i 

enhver siddestilling og samtidig fremmer den vekslen 

mellem forskellige stillinger.

Sædehøjdeindstilling Trinløs fra 415-535 mm. Selvbærende 

sikkerhedsgasfjeder

Personer med en højde på 151-192 cm (iht. DIN EN 

1335) kan individuelt justere sædehøjden, så den bliver 

mest ergonomisk korrekt til dem.

Sædedybdeaffjedring Yderligere mekanisk sædedybdeaffjedring - 

også i laveste position.

Ved denne sædedyndeaffjedring mindskes stødet når 

man sætter sig og derved skånes rygsøjlen.

Vægtregulering Trinløs indstilling fra 45 - 140 kg. Individuel indstilling af ryglænets understøtning alt efter 

den siddendes størrelse og vægt.

Hjul Hårde dobbelhjul, Ø 65 mm, med bremse, til 

bløde gulve. (I overensstemmelse med DIN EN 

12529).

Stolen ruller ikke væk når den er uden belastning, 

minimal risiko for uheld.
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Krydsfod Gennemfarvet plast, sort.. Valgbar overflade. Høj stabilitet, slidstærk, individuel udformning.

Nakkestøtte Fuldt betrukken. Hjælper især ved at aflaste nakke- og 

skuldermuskulaturen.

Materialer Samtlige materialer er sorterede og 

genanvendelige.

Miljøvenlig. Skåner ressourcerne.

Standarter EN 1335 for kontorstole. GS-mærket for 

sikkerhed. Ergonomitestet. Testet for skadelige 

stoffer.

Høj sikkerhed og komfort.

Certifikater Kvalitetsstyringssystem DIN EN ISO 

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

Miljøstyringssystem DIN EN ISO 14001:2015, 

Sundheds- og sikkerhedsstyringssystem DIN 

ISO 45001:2018, Energiledelsessystem DIN 

EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, 

Commitment to sustainability. Quality Office, 

Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.

Et produkt af højeste kvalitet

Garanti 10 års garanti i henhold til vores nuværende 

garantibetingelser.

Kvalitet garanteret hele produktets levetid.
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Tilbehør Fordel

Hjul Bløde dobbelthjul, Ø 65 mm, med 

belasningsbremse, til hårde gulve eller filt 

glidere (i overensstemmelse med DIN EN 

12529).

Stolen ruller ikke væk når den er uden belastning, 

minimal risiko for uheld.

Krydsfod Aluminium krydsfod i sort eller poleret. Høj stabilitet, slidstærk.

Sædedybdeindstilling Gennem sædedybdeindstillingen opnår trinløs 

justering på 50 mm.

Bedre støtte til låret på høje personer, idet sædeområdet 

gøres større.

Justerbar sædehældning Sædeforkanten kan justeres trinløst ned til -4. Når sædet hældes stilles bækkenet stejlere og rygsøjlen 

bliver rettet og man undgår dårlig holdning.

Lændestøtte Horisontal indstillelig lændestøtte med 

finjusterbar "Air-Pressure" teknologi på ca. 30 

mm.

Ved hjælp af lufttryk 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.

T-armlæn (4D) Højde- (10 trin på 100 mm), bredde- (hver side 

3 trin på 25 mm), dybdeindstillelig (6 trin på 50 

mm), svingbar (hver side +/- 15) blød. Farve på 

armlænsstel: krydsfod alu eller sort= 

armlænsstel poleret, krydsfod brillant sølv= 

armlænsstel brillant sølv, krydsfod alu poleret= 

armlænsstel poleret, forkromet krydsfod = 

forkromet armlænsstel.

Gennem højdeindstillingen af armlænene bliver hals og 

nakke muskulaturen aflastet.

T-armlæn (2D) Højde- (10 trin på 100 mm) og bredde 

indstillelig. Armlænsstel i sort polypropylen.

Betræk Stof i flere forskellige kvaliteter samt læder i 

diverse farver.

Mange muligheder for udformning af stolen.
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