
Wielen voor 
een harde 
ondergrond
diameter 6 cm

BUREAUSTOEL>SERIE 105

“ Strak design met 

 eigentijdse vormen. 

 Geschikt voor 95%

 van de gebruikers.”

“ Snel instelbaar aan de gebruiker: om gedurende 

 uw werkdag optimaal te kunnen functioneren en 

 eventuele klachten tot een minimum te beperken.”
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F A M I L Y  O W N E D

Staal aluminium
gepolijst 
voetkruis

Geschikt 
voor langer 
dan 5 uur 
gebruik

Verstelbare 
3D armleggers

Gasveer klasse 4

“	Bekijk	onze	complete	NEN	&	NPR	gecertificeerde	stoelen	

 hier:  www.schaffenburg.nl.”

•	 Foam	FCKW-free
•	 PAK-vrij
•	 Textiles	not	gleud
•	 Use	of	low-emission	materials
•	 ISO	14001

•	 Easy	to	assemble
•	 5	years	warranty	
•	 Durability
•	 10	years	deliverability	parts
•	 Low	maintenance	due	to	effortless	

exchange	of	parts	

User	manual	mechanism

Steel 50% 100%
Aluminium 40% 100%
Nylon 100% 100%
Polyester 0% 100%
polypropylene 100% 100%
Polyurethanes 0% 84%
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“ Zitten is geen natuurlijke 

 houding. Gezien het belang van 

 een goede zithouding en 

 instellingen van de stoel om uw 

 lichaam zo natuurlijk mogelijk 

 te laten functioneren, dient u 

 een stoel aan te schaffen met 

 meerdere instelmogelijkheden.”
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STAP 1 - Zithoogteverstelling

De juiste zithoogte van een stoel is de 

basisvoorwaarde voor ergonomisch 

goed en ontspannen zitten en werken. 

Stel uw stoelhoogte zo in dat uw benen 

in een hoek van 90˚ staan. STAP 2 - Zitdiepteverstelling

Stel de juiste zitdiepte in. U heeft deze bereikt wanneer u 2 

vingers tot max. uw vuist tussen de zitting en uw knieholte kunt 

plaatsen. Zitdiepte instelling 10 cm.

STAP 3 - Synchroontechniek rugleuning

Door het los of los en vast zetten van de rug en 

zitting (synchroon) kan men de rug in 3 standen 

verstellen.

Passief zitten: zet de rug 1 positie naar achteren. 

Hierdoor ondersteunt het bovenlichaam uw hoofd, 

waardoor de nekspanning wegvalt.

Actief zitten: bevordert en ondersteunt wisselende 

zitposities, waarbij de rugleuning de bewegingen van 

het bovenlichaam volgt. Gebruik hierbij de gewichts-

instelling (Stap 4).

STAP 4 - Gewichtsregeling

De gewichtsregeling is een techniek, waarmee de te-

gendruk van de rug exact op het lichaamsgewicht van 

de gebruiker ingesteld kan worden.
+ -

STAP 6 - Lendesteun

Voor extra ergonomische ondersteuning

van uw rug en natuurlijke S-vorm kunt u 

de voorgevormde lendesteun op hoogte

instellen in de rug.

Belastbaar gewicht 120kg

STAP 5 - Armsteunen 3D

De juiste instelling van de armsteunen is door de hoogte te 

bepalen van uw type houding. Ga achter in de stoel zitten 

en neem een houding aan, waarbij de schouders op een ont-

spannen manier afhangen. Stel de armsteunen zo in dat u on-

dersteuning krijgt onder uw ellebogen. Armsteunen kunnen 

om hoog/laag en van voor naar achteren ingesteld worden.
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Zittinghoes kleur

44 x 57mm

leer
zwart

donker 
rood

rood groen paars

donker 
blauw

taupe grijs zwart


