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Productspecificatie 3C04 
Specificaties: bureausdraaistoel met synchroontechniek  
 

Maten in mm  rugleuning: 
 
zitting:     
 
 
 
totaal: 
  
 

h.   600 
 
h.   415 - 515 
b.   480 
d.   480 
 
h.   1210 
b.     740 met armleggers 
d.     660 
 

 

Verpakking Gewicht: 
Volume: 

20,0 kg 
 0,6 m3 

Standaard uitvoering:    Doel/voordeel: 

Techniek 

 

 

Synchroontechniek met grote openingshoek tot 

maximaal 118°.  

De synchrone beweging van zitting en 
rugleuning zorgt voor optimale 
ondersteuning in iedere zithouding.  
Ook maakt het de wisseling tussen 
verschillende zithoudingen natuurlijk en 
comfortabel.  

Gewichtsregeling Gewichtsregeling  in 3 standen verstelbaar,    

van 45 –120 kg. 

Individuele aanpassing van de tegendruk 

van de rugleuning voor de juiste 

ondersteuning. 

Zithoogteverstelling: Traploos van 410-515 mm, veiligheids-gasveer 

(volledig zwart), zelfdragend. 

De juiste zithoogte van een stoel is een 

voorwaarde voor ergonomisch goed en 

ontspannen zitten en werken. 

Zitdiepteverstelling  Schuifzitting, verstelbereik van 60 mm 

 

Voor optimale ondersteuning van de 

bovenbenen én contact met de rugleuning. 

Het ondersteuningsvlak van de 

bovenbenen bij langere personen wordt 

hiermee vergroot, zonder dat “verzitten” 

noodzakelijk is.  

Ook blijft de ondersteuning d.m.v. de 

rugleuning optimaal. 

Zitinclinatie Inclinatie van 5,1° 

 

Zorgt voor een kanteling van het bekken 

en vermindering van de druk op de 

tussenwervelschijven. 

Lendensteun Hoogte verstelbaar doormiddel van een uit 

zitpositie bedienbare rastertechniek. 

Kan zo aangepast worden aan de 

anatomie van de gebruiker en de 

persoonlijke voorkeur. 

T-armleggers (4D) Hoogte-instelling – 100mm in 10 stappen 

Breedteverstelling – 25mm aan elke zijde 

Diepte-instelling – 50mm in 6 steppen 

Draaibaar – elke zijde +/- 15° 

Zachte opdek in kunststof zwart 

Armleggerdrager in alu gepolijst 

 

Hoogteverstelling; instelbaar op de 

individueel juiste hoogte. Ontlasting van 

de hals- en nekspieren. 

Breedteverstelling; zorgt voor de juiste 

positie t.o.v. het bovenlichaam en optimale 

ondersteuning. 

Diepteverstelling; maakt elke gewenste 

aansluiting aan het bureaublad mogelijk.  
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Zitting   

 

 

 

Gestoffeerde zitting, 60mm 

 

De bekledingsstof is bevestigd met een 

trekkoord in plaats van lijm.  

 

Kussens van goed ventilerende PU 

(polyurethaan) schuimvulling vrij van CFK & 

CHS, voorwaarde voor recycling. 

Zijkant steeds in TEC TE11 (grijs) uitgevoerd. 

Comfortabele en ergonomische 

ondersteuning, voor ontspannen zitten.  

 

Optimaal en comfortabel microklimaat 

voor de gebruiker. 

Milieuvriendelijk, recyclebaar. 

Rugleuning  Hoge rugleuning (600mm) en 30mm schuim, 

rondom gestoffeerd met gestikte zones. 

 

Bekleding stof bevestigd door de zak methode, 

zonder lijmen.  

 

Rugleuning in hoogte verstelbaar met 

rastertechniek (geen hendel). 

Goede ondersteuning voor iedere 

gebruiker,  

De rugleuning  kan, ook na het vrijgeven 

van de vergrendeling, niet ongewild naar 

voren komen dankzij de anti-

terugslagmechaniek. 

Bekleding Zitting en rugleuning  zijn uitgevoerd in stof Era, 

beschikbaar in 24 kleuren. 

 

Zeer slijtvast, meer dan 100.000 toeren 

Martindale. 

 

Brandnorm EN 1021, delen 1&2 

 

Creëer de stoel die bij u past, individueel 

uniek product. 

Kunststof delen Zwart, door-en-door geverfd.  Kleurecht, ook bij diepe krassen en 

schaven. 

Voetkruis  Polyamide zwart Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur. 

Individuele vormgeving. 

Wielen  Zachte dubbele wielen Ø 65 mm, 

gewichtsafhankelijk geremd, voor harde 

ondergrond (conform DIN EN 12529). 

De stoel rolt in onbelaste toestand niet 

weg, vermindert het risico op ongeval. 

Materiaalgebruik Alle gebruikte materialen zijn zuiver en 

recyclebaar.  

Milieuvriendelijk.  

Besparing van natuurlijke hulpbronnen. 

Voorwaarde voor recycling. 

  



Pagina 3 van 3 

 

Productspecificatie 3C04 

 
 

Normen, richtlijnen op productniveau NEN-EN1335 voor bureaudraaistoelen. 

Blaue Engel - milieukeurmerk 

GS-keurmerk voor geteste veiligheid. 

LGA Schadstoffgeprüft (beperkte uitstoot van 

schadelijke stoffen). 

LGA Ergonomie geprüft (zeer goede 

ergonomische eigenschappen). 

De geldende normen en richtlijnen 

worden door Interstuhl strikt nageleefd, 

veel verstelmogelijkheden gaan verder 

dan de gestelde eisen.  

Interstuhl zoekt steeds naar innovatieve 

manieren om nog beter aan alle eisen te 

kunnen voldoen. 

Zekerheid bij het maken van uw keuze. 

 

Certificering op bedrijfsniveau Premium product – uniek certificaat, zeer veel 

omvattend op diverse belangrijke gebieden; 

productie, milieu, service, ergonomie, design 

enz.  

Quality management system DIN EN ISO 

9001:2015 Regulation (EC) no. 1221/2009 

EMAS,  

Environmental Management System DIN 

EN ISO 14001:2015  

Occupational Health and 

Safety Management System DIN ISO 

45001:2018 

Energy management system DIN 

EN ISO 50001:2018  

EcoVadis Gold 

Commitment to sustainability  

Quality Office 

Blue Angel  

Bifma e3 level Platinum. 

Interstuhl is de eerste in de 

kantoorstoelen branche met het  unieke 

certificaat Premium Product, maakt uw 

keuze veilig, makkelijk en zeker. 

Interstuhl staat voor transparantie, 

consistentie en meetbaarheid. 

Hoogwaardige kwaliteit en 

milieuvriendelijk geproduceerd. 

Zekerheid bij het maken van uw keuze. 

 

Garantie  10 Jaar garantie volgens onze garantie-

bepalingen. 

Bij projecten vanaf 25 stuks is er de mogelijkheid 

om, voor een eenmalig bedrag per stoel, drie 

onderhoudsbeurten te bestellen (3e, 6e en  8e 

levensjaar), inclusief stoel-instructie. 

Kosteloze vervanging van onderdelen in 

de garantieperiode. 

Zekerheid bij het maken van uw keuze. 

 

 


