
Produktbeskrivelse JC217

Specificering:  Høj kontorstol med, net, synkron.,FlexGrid

Mål i mm. Ryglæn: H:

Sæde: H:

B:

T:

Samlet: H: 1240

B o. Al: 500

B m. Al: 725

T: 630

Pakkedata Vægt

Volumen

kg

m³ 0,7

16,7

420-530

460

500

665

Udstyr Fordel

Plastdele Gennemfarvet, sort, lysegrå. Derfor farveægthed også ved dybe ridser og skrammer.

Ryglæn Ryglæn højt, sort net.

Polstring Sædepolstring: 55 mm skum. Åndingsaktiv 

takket være uklæbede polstringer.

Meget god siddekomfort.

Mekanik Synkronmekanik. Stor åbningsvinkel mellem 

sæde og ryglæn indtil maks. 118°.

Synkronmekanikker fra Interstuhl er udformet, så de 

understøtter kroppen optimalt i enhver siddeholdning og 

samtidig letter skift mellem forskellige siddeholdninger.

Sædehøjdeindstilling Sædehøjdeindstilling, trinløst fra 420 - 530 

mm. Selvbærende sikkerhedsgasfjeder.

Også personer uden for DIN-området (altså højere end 

192 cm og mindre end 151 cm) kan sidde ergonomisk 

korrekt.

Vægtregulering Trinløs indstilling fra 45 - 120 kg. Individuel tilpasning af ryglæn og modtryk til den 

siddende persons højde og vægt.

Lændestøtte Indstillelig i højde og dybde. Med en mekanisk drejebevægelse kan FlexGrid, der er 

integreret i rygrammen, justeres i dybden og ved en 

enkel forskydning indstilles i højden og tilpasses til den 

siddende persons fysik. Således muliggøres en 

individuel støtte omkring lænd og rygsøjle.

Hjul Ø 65 mm Hårde dobbelthjul, sort, belastningsafhængigt 

bremset, til bløde gulvbelægninger. (I henhold 

til DIN EN 12529).

Stolen ruller ikke væk i ubelastet tilstand, minimeret 

ulykkesrisiko.

Fortsættes pa side 2JOYCEis3



Produktbeskrivelse JC217

Specificering:  Høj kontorstol med, net, synkron.,FlexGrid

Mål i mm. Ryglæn: H:

Sæde: H:

B:

T:

Samlet: H: 1240

B o. Al: 500

B m. Al: 725

T: 630

Pakkedata Vægt

Volumen

kg

m³ 0,7

16,7

420-530

460

500

665

Fodkryds Gennemfarvet plast, sort. Derfor farveægthed også ved dybe ridser og skrammer.

Stolsøjle Søjlefarve svarer til farve på fodkryds. Gennemgående farvegivning af hele modellen.

Materialeanvendelse Samtlige materialer er sortsrene og 

genanvendelige.

Miljøvenlig.

Standarder EN 1335 for kontordrejestole. GS-mærke for 

kontrolleret sikkerhed, testet for skadelige 

stoffer og ergonomi.

Høj sikkerhed og komfort.

Certificering Kvalitetsstyringssystem DIN EN ISO 

9001:2008, VO (EG) nr. 1221/2009 (EMAS), 

miljøstyringssystem DIN EN ISO 14001:2009, 

Produkt af høj kvalitet.

Garanti og tilbagetagelse 10 år landtids. Fuld tilbagetagelse og 

genbrugsgaranti.

Gratis udskiftning af dele, inden for den garanterede tid.

Demonteringsanvisninger er tilgængelige efter anmodning for et interstuhl-produkt.
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Produktbeskrivelse JC217

Specificering:  Høj kontorstol med, net, synkron.,FlexGrid

Mål i mm. Ryglæn: H:

Sæde: H:

B:

T:

Samlet: H: 1240

B o. Al: 500

B m. Al: 725

T: 630

Pakkedata Vægt

Volumen

kg

m³ 0,7

16,7

420-530

460

500

665

Tilbehør Fordel

Hjul Bløde, belastningsafhængigt bremsede 

dobbelthjul til hårde gulve (I henhold til DIN EN 

12529).

Stolen ruller ikke væk i ubelastet tilstand, minimeret 

ulykkesrisiko.

Fodkryds Poleret aluminium og lysegrå plast. Meget stor stabilitet, lang levetid. Eksklusivt udseende.

Sædedybdejustering Forskydelig sædeflade til individuel indstilling 

af sædedybden. Indstillingsområde 60 mm.

Indstilling af sædehældning Indstillelig, +4,9° På grund af hældningen bliver bækkenet mere stejlt, 

rygsøjlen rettes op, rundryggethed undgås.

Armlæn 2D T-armlæn, indstillelige i højde og bredde, 

bløde. 3D T-armlæn, indstillelige i højde, 

bredde og dybde, bløde. 4D T-armlæn, 

Ved hjælp af armlæn opnås en aflastning af hals- og 

nakkemuskulaturen.

Betræksmaterialer Flere stofkvaliteter og læder i diverse farver. Mange muligheder for udformning af stolen.

Demonteringsanvisninger er tilgængelige efter anmodning for et interstuhl-produkt.
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