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         Contact; telefoon 085 4880693 

                Website; www.almachair.nl 

                E-mail; info@almachair.nl  

 

Almachair International B.V. Monaco bureaustoel NPR 1813 

Product paspoort Monaco  
Bureaustoel volgens NPR 1813 met keuringsrapport 2009.  
Uitgevoerd met een synchroonmechanisme. 
In 5 posities te blokkeren met terugslagbeveiliging.  
Een free floating mechanisme.  
Diepte instelling d.m.v. schuifzitting.  
Lichaamsgewicht traploos instelbaar.  
4D verstelbare armleggers met softpad.  
Rug van hoogwaardige netwave stoffering zwart.  
Lendensteun instelling in hoogte en diepte te verstellen.  
Stoffering met 100.000 martindale. 
Harde wielen 60 mm.  
Optioneel rubber wielen 65 mm.  
 

Kwalificatie waaraan wordt voldaan; 

 

* TUV Rheinland product, materiaal, etc. testen. 
* ISO 9001-kwaliteit. 
* FSC verantwoord bosbeheer. 
* PEFC duurzaam bosbeheer. 
* NEN-NPR 1813 richtlijn voor kantoormeubilair. 
* NEN-EN1335 Europese norm voor bureaustoelen. 
* SGS kwaliteit, integriteit, inspectie, controle, analyse en certificering. 
* Business Social Compliance Initiative arbeidsomstandigheden in hun wereldwijde 
toeleveringsketen. 
 
Productie en inkoop; 
* Procesveiligheid en kwaliteitsmanagement ISO 9001 gecertificeerd. 
* getest en gecontroleerd door TUV Rheinland en SGS 
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Transport-logistiek en verpakkingen; 
* Efficiënt transport door eigen vrachtwagens. 
* Vrachtwagens voldoen aan EURO VI-norm. 
* Alle verpakkingsmaterialen getest en gecontroleerd door SGS 
 
Gebruik, second life en recycling; 
* Langere levensduur door kwaliteit. 
* Monaco bijna 100% recyclebaar. 
* Onderdelen te vervangen voor second life. 
* Makkelijk te monteren en demonteren. 
* De Monaco stoot geen concentraties van gas uit die schadelijk zijn voor mens of milieu. 
 
ARBO; 
* BSCI gecertificeerd. 
* ISO 9001 gecertificeerd. 
* Wij vinden opleidingen, werkklimaat met een gezonde werkomgeving erg belangrijk. Daarbij hoort 
ook een goede beloning. 
 
Staal en aluminium; 
* Bestaat uit zoveel mogelijke en toelaatbaar gerecycled voormateriaal. 
* 100% recyclebaar. 
* De poedercoating is 100% oplosmiddelvrij en recyclebaar. 
* Getest door SGS en TUV. 
 
Hout; 
* Spaanplaat worden geleverd met FSC en PEFC gecertificeerd plaatmateriaal. 
* Lijmen zijn 100% vrij van oplosmiddelen en getest SGS/TUV. 
 
Kunststof; 
* Spuitgietproducten zijn chloride vrij en getest door SGS/TUV. 
 
Material of mechanical structure                      Mass (kg)     Mass (%) 
 

Steel                                                                                 6,530               32,85% 
Aluminium                                                                      4,776               24,16% 
Acrylonitrile butadiene styrene  (ABS)                       0,014                 0,07% 
Polyoxymethylene (POM)                                            0,151                 0,76% 
Polypropylene (PP)                                                        0,878                 4,41% 
Nylon (PA)                                                                       6,170               30,69% 
Polyurethane (PU)                                                         1,210                 6,07% 
Polyester (PE)                                                                 0,197                 0,99% 

 
Total                                                                    19,927           100,00% 

 
 Packaging 
                                                                

Corrugate                                                                         2,500              92,59% 
Polyethylene (PE)                                                            0,200                7,41% 

 
Total                                                                     2,700           100,00% 
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