
Se7en Flex (NPR)
€ 435,- exclusief btw 

Ook verkrijgbaar met 
gestoffeerde 
rugleuning.

Dezelfde genen, 
verschillende karakters!

14001

High recycling quota of 98,5%
48,4% Plastics
34,3% Steel
 8,3% Aluminium
 7,5% Cover material

We care for the environment!

Se7en Ergo
€ 349,- exclusief btw

De Se7en familie

Se7en Net Counter 
€ 429,- exclusief btw

Se7en Industry 
Hoog model € 279,- exclusief btw

Ook verkrijgbaar als laag model  
€ 229,- exclusief btw Se7en Basic

€ 265,- exclusief btw

Ook verkrijgbaar als countermodel 
€ 399,- exclusief btw

Se7en Air 
€ 529,- exclusief btw

Se7en
€ 299,- exclusief btw

Ook verkrijgbaar met gestoffeerde 
rugleuning.



Alle prijzen zijn netto in €, excl. BTW. 

De verschillende familieleden:

Se7en Basic 
Het meest voordelige model. 

- gestoffeerde rugleuning 
- 2D-armleggers 

Se7en Air 
De meest transparante uitvoering. 

- zitting én rugleuning netbespanning
- 4D-armleggers

Stoffering Lucia / PUR zwart is snel leverbaar. Andere Lucia kleuren: levertijd ca. 5 weken.

Iedere Se7en heeft standaard minimaal: synchroontechniek, gewichtsregeling en zitdiepteverstelling. Alle stoelen zijn 
standaard geschikt voor een zachte ondergrond en voldoen minimaal aan de norm EN 1335. 
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Se7en 
De favoriet in Nederland en België.

- rugleuning met netbespanning of 
  rondom gestoffeerd
- 4D-armleggers
- gepatenteerde variabele basis-
  zithoogteverstelling
- gepolijst aluminium voetkruis 

Se7en Ergo 
Ergonomische technieken met 
groot comfort.

- gestoffeerde rugleuning 
- verstelbare lendensteun 
- 4D-armleggers

Se7en Flex 
Uitvoering volgens NPR 1813. 

- rugleuning met netbespanning of 
  rondom gestoffeerd
- zitneigverstelling
- NPR-armleggers
- gepatenteerde variabele basis-
  zithoogteverstelling
- gepolijst aluminium voetkruis 

Se7en Net Counter 
Het meest comfortabele countermodel. 

- zithoogte circa 59-77 cm. 
- rugleuning netbespanning
- 4D-armleggers
- gepolijst aluminium voetkruis 
- voetenring (verchroomd) 
- voorzien van wielen of glijders

Se7en Basic Counter 
Het meest voordelige countermodel. 

- zithoogte circa 59-77 cm. 
- rugleuning gestoffeerd
- 2D-armleggers
- voetenring (verchroomd) 
- voorzien van wielen of glijders

Se7en Industry 
De industrie-stoel. 

- bekleding in PUR zwart
- zitneigverstelling 
- gepolijst aluminium voetkruis 
- lage uitvoering met wielen:  
  zithoogte 45-60 cm
- hoge uitvoering met glijders en  
  voetenring: zithoogte 62-90 cm

Lucia (Phoenix)
100.000 Martindale

5800  
(YP009)         
zwart

5801             
(YP019)

grijs

 5803            
(YP026) 
donker-
blauw

 5805             
(YP106)

rood

 5811   
(YP110)          

geel

 5816 
(YP076)   

rood-oranje

 5824  
(YP011)          
donker

turquoise

 5832 
(YP082)             

kobaltblauw

 5814 
(YP112)             

turquoise

 5823 
(YP051)             

bordeaux-
rood


