
P R E M I U M

LX184
De NPR stoelen binnen de  
Se7en collectie zijn compleet, 
ergonomisch, stijlvol én  
duurzaam.  

Het mechaniek van Se7en LX184 is eenvoudig te 

bedienen en de stoel is zeer veelzijdig verstelbaar. 

De beweging middels een synchroontechniek zorgt 

voor actief zitten en optimale ondersteuning in elke 

zithouding. De vergaande verstelmogelijkheden 

conform NPR 1813 maken dat circa 98% van de 

gebruikers goed kan zitten! 

De stoel is voorzien van een comfortabele dikke 

zitting. De gestoffeerde rugleuning zorgt voor een 

comfortabele ondersteuning.   

Daarnaast biedt deze NPR 1813 bureaustoel ruime 

verstelmodelijkheden. Je kunt de gewichtsregeling 

aanpassen, de hoogte van de rugleuning, de diepte 

van de lendensteun en de diepte van de zitting. 

Verder kun je de NPR-armleggers ook naar jouw 

voorkeur in te stellen. 



01 Made in Germany

02 Green for life

03 Healthy for you

04 All day fun

05 No nonsense design

06 Waiting in the
warehouse for you

07 Incredible strength

Se7en
reasons
why

• NPR 1813  

• synchroontechniek met gewichtsregeling, vergrendelbaar 

• hoogteverstelling van de rugleuning

• rugleuning en zitting in stoffering Lucia

• rugschaal kunststof zwart 

• zitdiepteverstelling 

• zitneigverstelling

• verstelbare lendensteun

• NPR-armleggers (in hoogte, breedte en diepte verstelbare en 
zwenkbare armleggers met zachte opdek)

• voetkruis aluminium gepolijst

• universele dubbele wielen

Post-Consumer Recycling rate 42,9%
Post-Consumer Recycling betekent recycling van een materiaal, na gebruik 

door de eindklant (bijv. yoghurtbeker, glasafval van flessen etc.).

Pre-Consumer Recycling rate 5,9%
Pre-Consumer Recycling betekent recycling van een materiaal,

vóór gebruik door de eindklant (bv. versnipperd hout als

afvalproduct).

LX184 heeft standaard:

Stoffen - Lucia (Phoenix)

5801
Grijs

5816
Rood

Oranje

5803
Donker 
Blauw

5824
Donker

Turquoise

5805
Rood

5832
Kobalt
Blauw

5809
Lichtgroen

5814
Turquoise

5811
Geel

5823
Bordeaux 

Rood

Deze stoel in Lucia zwart wordt gemonteerd geleverd uit voorraad.
Grotere aantallen in overleg. Andere kleuren worden standaard 
ongemonteerd geleverd en hebben een levertijd van circa 6 weken.


