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Standaarduitvoering

Kunststof delen

Standaard Door-en-door gekleurd, zwart.

Doel Esthetiek blijft ook bij intensief gebruik behouden.

Rugleuning

Standaard Rugleuning hoog met hoofdsteun, netbespanning, zwart. In hoogte 
verstelbaar. Rugleuningsvergrendeling in 4 standen.

Bekleding

Standaard Beklede zitting: 50 mm schuim.

Doel Zeer goed zitcomfort.

Techniek

Standaard Synchroontechniek, vergrendelbaar.

Doel Synchroontechnieken van Interstuhl zorgen voor een optimale 
ondersteuning in elke zithouding en tegelijkertijd het wisselen van 
zithouding vergemakkelijken.

Zithoogteverstelling

Standaard Traploze zithoogteverstelling van 415 - 535 mm. Veiligheidsgasveer 
zelfdragend.

Doel Personen met een lengte tussen 151 en 192 cm (volgens DIN EN 
1335) kunnen de zithoogte aanpassen naar de voor hen juiste 
ergonomische hoogte.

Gewichtsregeling

Standaard Van 45 tot 120 kg, in meerdere stappen verstelbaar.

Doel Individuele aanpassing van de tegendruk van de rugleuning op 
grootte en gewicht van de gebruiker.

Zitdiepteverstelling

Standaard Verschuifbaar zitoppervlak voor individuele instelling van de  
zitdiepte. Verstelbereik 60 mm.

Doel De zitdiepte kan worden aangepast om een optimale drukverdeling 
van de bovenbenen te garanderen.

Afmetingen (mm):

Zitting: Rugleuning

H: 415 - 535 H: 660

B: 460 B: -

D: 450 D: -

Totaal: Verpakking:

H: 1.485 kg. 16,42

B: 480 m3 0,3

B m.a. 660

D: 630

Specificaties:
• synchroontechniek met gewichtsregeling, 

vergrendelbaar 
• hoogteverstelling van de rugleuning
• rugleuning in netbespanning 
• hoofdsteun altijd netbespanning zwart
• zitting in stoffering Lucia
• zitdiepteverstelling 
• 4D-armleggers (in hoogte, breedte en  

diepte verstelbare en zwenkbare  
armleggers met zachte opdek)

• voetkruis aluminium gepolijst
• universele dubbele wielen 
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Wielen Ø 65 cm.

Standaard Zachte dubbele rollen, zwart, lastafhankelijk geremd, voor tapijt en 
voor harde ondergrond (volgens DIN EN 12529).

Doel Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg.

Voetkruis

Standaard Aluminium gepolijst.

Doel Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur.

Armleggers

Standaard 4D T-armleggers, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, 
zwenkbaar, met zachte opdek.

Doel De armleggers zorgen voor ontlasting van de hals- en nekspieren.

Materiaalgebruik

Standaard Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar.

Doel Milieuvriendelijk.

Certificering

Standaard DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2015, DIN ISO 14001 - Mi-
lieumanagement/2015, EMAS conform EG-verordening 1221/2009, 
DIN ISO 45001:2018 - Managementsysteem voor gezondheid en 
veiligheid op het werk, DIN EN ISO 50001:2018 - Energiemanage-
mentsysteem, EcoVadis Gold, gegarandeerde duurzaamheid.

Doel Kwalitatief hoogwaardig product.

Garantie

Standaard 7 jaar garantie volgens onze huidige voorwaarden.

Doel Gegarandeerd kwaliteit tijdens levensduur van het product.

Lucia (Phoenix)
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Specificaties:
• synchroontechniek met gewichtsregeling, 

vergrendelbaar 
• hoogteverstelling van de rugleuning
• rugleuning in netbespanning 
• hoofdsteun altijd netbespanning zwart
• zitting in stoffering Lucia
• zitdiepteverstelling 
• 4D-armleggers (in hoogte, breedte en  

diepte verstelbare en zwenkbare  
armleggers met zachte opdek)

• voetkruis aluminium gepolijst
• universele dubbele wielen 


