
Productspecificatie PU113

Specificaties: draaistoel gestoffeerd

Maten in mm rugleuning: h:

zitting: h:

b:

d:

totaal:
h: 1120

b: 515

b (m.a.): 655

d: 545

Verpakking gewicht:

volume:

kg

m³ 0,65

12,5

420

515

650

Standaarduitvoering Doel/voordeel:

Kunststof delen Zitting en rugleuning, kunststof door-en-door 

gekleurd, zwart.

Waarde en uiterlijk blijven ook behouden nadat er 

gebruikssporen zichtbaar zijn.

Rugleuning Gestoffeerde netbespannen rugleuning 

(Chillback, 12 mm).

Optisch uiterlijk van een klassieke gestoffeerde 

rugleuning met het comfortabele rugklimaat van een 

netbespannen rugleuning.

Stoffering Zitkussen: 38 mm schuim. Ademingsactief 

dankzij ongelijmde stof.

Zeer goed zitcomfort. Optimale opname en 

ondersteuning van de gebruiker bij de 

3D-bewegingsafloop.

Techniek Smart Spring-technologie. Meerdere gebruikers kunnen de stoel beurtelings 

gebruiken, zonder dat de gewichtsregeling steeds weer 

opnieuw moet worden ingesteld. De aanpassing van de 

terugstelkracht is puur gebaseerd op de intelligente 

materialiteit.

Zithoogte-instelling Traploze zithoogte-instelling van 420 - 520 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.

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 In dezelfde kleur als de kunststof delen. Constant een hoogwaardig uiterlijk.

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, Bifma 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, 

Blauwe Engel.

Kwalitatief hoogwaardig product.

Garantie en terugname Gedurende 10 jaar. Volledige terugname- en 

recyclegarantie.

Kosteloze 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:

Kunststof delen incl. voetkruis Zitting en rugleuning, kunststof door-en-door 

gekleurd, wit.

Constant een hoogwaardig uiterlijk.

Wielen/glijders Zachte, lastafhankelijk geremde dubbele wielen 

zwart, voor harde vloeren of vloerglijders 

hard/zacht. (Volgens DIN EN 12529).

Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, minimaal 

ongevalsrisico.

Armleggers T-armlegger, star zoals kunststofkleur, 3D 

T-armlegger, in hoogte, breedte en diepte 

verstelbaar, zacht (zoals kunststofkleur).

De armleggers zorgen voor ontlasting van de hals- en 

nekspieren.

Bekledingsstoffen Meerdere stofkwaliteiten en leer in diverse 

kleuren.

Uitgebreide mogelijkheden voor de vormgeving van de 

stoel.

Twee kleuren Bij bepaalde kwaliteiten bekledingsstof zijn 

verschillende kleuren in het zit- en rugkussen 

mogelijk.

Optische vormgeving.

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