
Productspecificatie 3C42

Specificaties: draaistoel, Body-Float en membraan

Maten in mm rugleuning: h:

zitting: h:

b:

d:

totaal:
h: 1185

b: 490

b (m.a.): 650/730

d: 710

Verpakking gewicht:

volume:

kg

m³ 0,6

21,5

440

480

590-645

Standaarduitvoering Doel/voordeel:

rugleuning Middelhoog, membraan zwart. In hoogte 

verstelbaar, het membraan zorgt "automatisch" 

voor de juiste ondersteuning.

Optimale ondersteuning en drukverdeling, ademend. 

Goede ondersteuning in het lendenbereik (4e en 5e 

wervel) is noodzakelijk. Aanpassen aan grote en kleine 

gebruikers is mogelijk.

techniek Body-float synchroontechniek met 

gewichtsregeling. Body-float combineert een 

vloeiende achterwaartse beweging van de 

rugleuning met een zwevende zitting die naar 

achteren beweegt én naar onderen wegzakt. 

Maximale openingshoek tussen zitting en 

rugleuning 125°.

De gebruiker blijft met de voeten ontspannen steunen op 

de grond waardoor achillespees en bovenbeenspieren 

aanzienlijk ontlast worden.

zithoogteverstelling Traploos van 415 tot 535 mm. 

Veiligheidsgasveer, zelfdragend.

De juiste zithoogte van een stoel is een voorwaarde voor 

ergonomisch goed en ontspannen zitten en werken.

zitdieptevering Mechanische zitdieptevering, ook in de onderste 

zitpositie.

Zachte opvang bij het "gaan zitten", waardoor de 

wervelkolom wordt ontzien.

gewichtsregeling Gewichtsregeling traploos verstelbaar tussen 45 

- 140 kg.

Body-float ondersteunt optimaal elke beweging, met een 

natuurlijke afwisseling tussen verschillende houdingen en 

met gelijkblijvende bewegingsdruk.

wielen Harde dubbele wielen, zwart, 

gewichtsafhankelijk geremd, voor zachte 

ondergrond.

De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert 

ongevalrisico.

voetkruis Fraai kunststof voetkruis, uit één stuk, zwart. Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur. Individuele 

vormgeving.

grondstoffen Alle gebruikte materialen zijn zuiver en 

recyclebaar.

Milieuvriendelijk.

normen NEN-EN1335 voor bureaudraaistoelen. 

GS-keurmerk voor geteste veiligheid. LGA 

Schadstoffgeprüft (beperkte uitstoot van 

schadelijke stoffen). LGA Ergonomie geprüft 

(zeer goede ergonomische eigenschappen). 

Bifma.

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.
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certificering DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2015, 

DIN ISO 14001 - Milieumanagement/2015, 

EMAS conform EG-verordening 1221/2009 

Health and Safety Management System DIN EN 

ISO 45001:2018, EcoVadis Gold. Commitment 

to sustainability. Quality Office, Blue angel, 

Bifma e3 level Platin.

Kwalitatief hoogwaardige producten.

garantie 10 jaar volgens onze garantiebepalingen. 

Volledige terugname- en recyclegarantie.

Zekerheid bij het maken van uw keuze. Kostenloze 

vervanging van onderdelen in de garantieperiode. Gratis 

servicebeurten in het 3e, 5e en 8e "levensjaar" van de 

stoel (bij garantie-verlenging naar 10 jaar).

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.
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Optioneel Doel/voordeel:

wielen Zachte dubbele wielen, gewichtsafhankelijk 

geremd, voor harde ondergrond.

De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert 

ongevalrisico.

voetkruis Aluminium voetkruis, naar keuze zwart, 

zilverkleurig of gepolijst.

Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur.

ASTIV zitdiepteverstelling Gepatenteerde zitdiepteverstelling van 50 mm 

naar voren d.m.v. het daadwerkelijk verlengen 

van de zitting.

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.

zitneigverstelling Verstelbaar tot -4°. Voorkomt bij een naar voren gerichte werkhouding, 

vooral bij beeldschermwerk, het naar achteren kantelen 

van het bekken. De vergrote hoek tussen bovenbenen en 

bovenlichaam ontlast het lichaam extra.

verstelbare lendensteun In hoogte en dikte verstelbare lendensteun. 

Stijlvolle vormgeving en eenvoudige verstelling 

door het draaien van de lendensteun naar wens 

meer of minder steun.

Handmatige verstelling voor optimale ondersteuning.

armleggers (4D) Multifunctionele T-armleggers, in hoogte, 

breedte en diepte verstelbaar én zwenkbaar, 

met zachte opdek.

Breedteverstelling; zorgt voor de juiste positie t.o.v. het 

bovenlichaam en optimale ondersteuning.

armleggers (2D) Verstelbare T-armleggers, in hoogte en breedte 

verstelbaar, met zachte opdek.

Hoogteverstelling; instelbaar op de individueel juiste 

hoogte. Ontlasting van de hals- en nekspieren.

ringarmleggers

Bekleding Diverse stof- en lederkwaliteiten mogelijk. Bij het creëren van de stoel zijn diverse stof- en 

lederkwaliteiten mogelijk in vele kleuren, ook eigen stof 

aanleveren is mogelijk.

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.
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