Een ijzersterk trio

Hoe zit jij er bij?
Uit een enquête van het CNV is gebleken dat 2 op de vijf thuiswerkers fysieke klachten heeft.
Hoewel nu deels gedwongen, zal het werken vanuit thuis nu ook in de toekomst toenemen.
De rol van het kantoor zal veranderen. Persoonlijk contact is en blijft belangrijk,
maar bij een juiste balans heeft het thuiswerken zeker ook voordelen. Belangrijk hierbij is dat
je er wel voor zorgt dat dit op een ergonomisch verantwoorde manier gebeurt.

Pop

Investeren in de juiste stoel is hierbij belangrijk. Dat deze ook nog eens betaalbaar is,
bewijzen we met deze sterke trio van Luxy.

Pratica

en aandacht kunt werken is op termijn beter. Ook voor nek en rug!

SmartBack

Aan de keukentafel werken mag dan gezellig zijn, een goede werkplek waar je met rust
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Pop

SmartBack

Pratica

De design vormgegeven rugleuning Pop heeft zeer elegante rondingen en

Deze fraaie en onderscheidende design bureaustoel beschikt over

Ergonomie en een fraaie vormgeving gaan hand in hand

beschikt over een rugleuning met netbespanning dat zorgt voor een ademend

een flexibele rugleuning welke de beweging van je rug volgt en zit verrassend

bij deze bureaustoel welke is voorzien van alle features

zitcomfort. Uiteraard beschikt deze stoel verder over alle instelmogelijkheden

goed! Verder beschikt deze bureaustoel over alle instelmogelijkheden welke je

die je van een moderne bureaustoel mag verwachten.

welke je mag verwachten van een ergonomische verantwoorde bureaustoel.

mag verwachten van een ergonomische verantwoorde bureaustoel.

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

•H
 oge polymide met glasvezel versterkte netbespannen
rugleuning (ademend voor je rug)
• Standaard voorzien van hoogte-verstelbare lendesteun.
•G
 estoffeerde zitting met brandwerende polyurethaan
koudschuim (50kg/m2)
•4
 D verstelbare armleuningen met PU opdek (hoogte /
breedte / diepte / roteerbaar)
•S
 ynchroon mechaniek met 4 blokkeerposities en antischok techniek
• Automatische gewichtinstelling
• Verstelbare schuifzitting
• Gasveer
•K
 unststof 5-straals onderstel (optioneel gepolijst
aluminium)

•M
 ultifunctionele wielen (65mm) welke standaard
geschikt zijn voor zowel harde als zachte vloeren
(optioneel open design wielen)
• Stoel voldoet aan EN1335-norm
• Leverbaar in zwart kunststof
•V
 oorraad stoel uitgevoerd in de kleur kunststof zwart /
stof zwart / netbespanning zwart
•O
 p bestelling ook verkrijgbaar in 6 andere kleuren
netbespanning en veel verschillende stoffen en
materialen waaronder ook leer
• Europees product
•5
 jaar garantie fabrieksgarantie op fabricage en
constructiefouten

AFMETINGEN
Breedte
Diepte
Zithoogte
Rughoogte

67cm
67cm
variabel van 43cm tot 56cm
variabel van 100cm tot 113cm

• Multifunctionele wielen (50mm) welke standaard
geschikt zijn voor zowel harde als zachte vloeren
(optioneel open design wielen)
• Stoel voldoet aan EN1335-norm
• Leverbaar in zwart kunststof en wit kunststof (meerprijs)
• Voorraad stoel uitgevoerd in de kleur zwart
• Op bestelling ook verkrijgbaar in de kleur wit kunststof
en veel verschillende stoffen en materialen waaronder
ook leer
• Europees product
• 5 jaar garantie fabrieksgarantie op fabricage en
constructiefouten

AFMETINGEN

€ 419,-

Breedte
Diepte
Zithoogte
Rughoogte

excl. BTW
Zwarte uitvoering
snel leverbaar uit voorraad
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• Hoge polypropyleen, met glasvezel versterkte, design
flexrugleuning (volgt de beweging van je rug)
• Standaard voorzien van goede hoogte-verstelbare
lendesteun, versteltraject 10cm
• Gestoffeerde zitting met brandwerende polyurethaan
koudschuim (50kg/m2)
• 4D verstelbare armleuningen met PU opdek (hoogte /
breedte / diepte / roteerbaar)
• Synchroon mechaniek met 5 blokkeerposities
• Ingebouwde gewichtinstelling
• Verstelbare schuifzitting
• Gasveer
• Kunststof 5-straals onderstel (optioneel gepolijst
aluminium)

SPECIFICATIES

68cm
68cm
variabel van 44cm tot 57,5cm
variabel van 101cm tot 114,5cm

• Hoge verstelbare gestoffeerde rugleuning met
schuimvulling met hoge dichtheid (60kg/m2).
• Gestoffeerde zitting schuimvulling met hoge dichtheid
(60kg/m2)
• 4D verstelbare armleuningen met PU opdek (hoogte /
breedte / diepte / roteerbaar)
• Synchroon mechaniek met 5 blokkeerposities
• Goede gewichtinstelling
• Verstelbare schuifzitting
• Gasveer
• Kunststof 5-straals onderstel (optioneel gepolijst
aluminium)
• Multifunctionele wielen (65mm) welke standaard
geschikt zijn voor zowel harde als zachte vloeren
(optioneel open design wielen)

• Stoel voldoet aan EN1335-norm
• Leverbaar in zwart kunststof en wit kunststof (meerprijs)
• Voorraad stoel uitgevoerd in de kleur zwart
• Op bestelling ook verkrijgbaar in de kleur wit kunststof
en veel verschillende stoffen en materialen.
• Europees product
• 5 jaar garantie fabrieksgarantie op fabricage en
constructiefouten

AFMETINGEN

€ 369,-

Breedte
Diepte
Zithoogte
Rughoogte

excl. BTW

Zwarte uitvoering
snel leverbaar uit voorraad

68cm
63cm
variabel van 44cm tot 57cm
variabel van 94cm tot 107cm

€ 369,excl. BTW

Zwarte uitvoering
snel leverbaar uit voorraad
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