
Productspecificatie JC266

Specificaties: draaistoel, middelh., netbesp., FlexGrid, FLEXTECH

Maten in mm rugleuning: h:

zitting: h:

b:

d:

totaal:
h: 1175

b: 500

b (m.a.): 725

d: 630

Verpakking gewicht:

volume:

kg

m³ 0,6

15,7

460

500

600

Standaarduitvoering Doel/voordeel:

Kunststof delen Doorgekleurd, zwart, lichtgrijs Daardoor kleurechtheid ook bij diepe krassen en 

schrammen.

Rugleuning Rugleuning, middelhoog, met een net 

bespannen zwart..

Bekleding Zitkussen: 55 mm schuim. Ademingsactief 

dankzij ongelijmde stof.

Zeer goed zitcomfort.

Techniek Synchroon mechanisme vergrendelbaar met 

FLEXTECH Inside. Grote openingshoek tussen 

zitting en rugleuning van max. 118° met extra 

kanteling 4°.

De synchroontechniek van Interstuhl is zodanig 

ontworpen dat het lichaam in elke zithouding optimaal 

wordt ondersteund, waarbij gelijktijdig het wisselen van 

zithouding wordt vergemakkelijkt. Dit wordt door 

FLEXTECH extra gestimuleerd en maakt 3D dynamisch 

zitten mogelijk

Zithoogte-instelling Traploze zithoogte-instelling van 420 - 530 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.

Gewichtsregeling Van 40 - 125 kg, traploos. Gehele spectrum met een 360-graden-draaiing van het 

handwiel instelbaar. Individuele aanpassing van de 

rugleuning en de tegendruk aan de grootte en het 

gewicht van de zittende persoon.

Lendensteun In hoogte en diepte instelbaar. Door een mechanische draaibeweging kan de in het 

rugframe geïntegreerde FlexGrid in diepte en door 

simpel verschuiven in hoogte worden versteld en aan de 

lichamelijke omstandigheden van de zittende persoon 

worden aangepast. Hierdoor is een individuele 

ondersteuning in het LWS-bereik mogelijk.

Zitneigverstelling Geïntegreerde zittingkantelingsfunctie door 

FLEXTECH Inside.

Door de kanteling verloopt het bekken steiler, wordt de 

wervelkolom opgericht en wordt een bolle rug 

voorkomen.

Wielen Ø 65 mm Harde dubbele wielen, zwart, lastafhankelijk 

geremd, voor zachte vloerbedekking. (Volgens 

DIN EN 12529).

Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, minimaal 

ongevalsrisico.

Voetkruis Kunststof doorgekleurd, zwart. Daardoor kleurechtheid ook bij diepe krassen en 

schrammen.

Stoelkolom Kolomkleur komt overeen met de kleur van het 

voetkruis.

Doorgaande kleuring van het complete model.
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Materiaalinzet Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar. Milieuvriendelijk.

Normen EN 1335 voor bureaudraaistoelen en 

bureaudraaifauteuils. GS-certificaat voor 

gecontroleerde veiligheid, getest op schadelijke 

stoffen en ergonomisch getest.

Hoge veiligheid en comfort.

Certificering Kwaliteitsmanagementsysteem DIN EN ISO 

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

milieumanagementsysteem DIN EN ISO 

14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, 

gegarandeerde duurzaamheid. Quality Office.

Kwalitatief hoogwaardig product.

Garantie en terugname Langdurige garantie van 10 jaar. Volledige 

terugname- en recyclegarantie.

Kostenloze vervanging van delen binnen de garantietijd.

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

Wielen Zachte, lastafhankelijk geremde dubbele wielen 

voor harde vloeren (Volgens DIN EN 12529).

Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, minimaal 

ongevalsrisico.

Voetkruis Aluminium gepolijst en kunststof lichtgrijs. Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur. Hoogwaardig 

uiterlijk.

Zitdiepteverstelling Verschuifbaar zitoppervlak voor individuele 

instelling van de zitdiepte. Verstelbereik 60 mm.

Armleggers 2D T-armleggers, in hoogte en breedte 

verstelbaar, zacht. 3D T-armleggers, in hoogte, 

breedte en diepte verstelbaar, zacht. 4D 

T-armleggers, in hoogte, breedte en diepte 

verstelbaar, zwenkbaar, zacht.

De armleggers zorgen voor ontlasting van de hals- en 

nekspieren.

Bekledingsmaterialen Meerdere stofkwaliteiten en leer in diverse 

kleuren.

Uitgebreide mogelijkheden voor de vormgeving van de 

stoel.

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