
Bureaustoel Ahrend 220 
Gebruiksinstructie 

   Zithoogte 

Bij de juiste zithoogte vormen je boven– en onderbenen een hoek van 90° 

ten opzichte van elkaar. Je voeten staan plat op de vloer of op een voeten-

bank.  

 

Aanpassen 

- Achterste bedieningsknop rechterzijde bureaustoel - 

Om de zithoogte te verhogen ga je voor de bureaustoel staan. Trek vervol-

gens de bedieningsknop omhoog tot de bureaustoel de gewenste hoogte 

heeft. 

Voor het verlagen van de zithoogte ga je op de stoel zitten. Trek de bedie-

ningsknop ophoog tot de bureaustoel de gewenste hoogte heeft. 

   Rughoogte 

Een goede positie voor de hoogte van de rugleuning bepaal je door de  

onderzijde van de rugleuning je onderrug (lende) te laten ondersteunen. 

De lichte kromming van de rugleuning valt dan in de kromming van je rug. 

 

Aanpassen 

- Drukknop links onderaan de rugleuning - 

Ga achter de bureaustoel staan, druk de knop in tot de rugleuning op de 

gewenste hoogte staat.  

   Zitdiepte 

Een juiste zitdiepte zorgt ervoor dat je bovenbenen voldoende onder-

steund worden, maar dat je knieholte wel voldoende ruimte heeft.  

De afstand tussen je knieholte en het einde van de zitting moet hiervoor 

ongeveer 10cm zijn. 



   Rughoek 

Behalve een goede ondersteuning van de rug, wordt variatie van zithou-

ding aanbevolen. Dit kun je bereiken door, afhankelijk van je werkzaamhe-

den, de rughoek wisselend in te stellen: bij een luisterhouding de rugleu-

ning achterover en bij een actieve houding de rugleuning voorover.  

 

Aanpassen 

- Bedieningsknop linkerzijde bureaustoel -  

Trek de bedieningsknop omhoog en laat deze los. De rug komt nu vanzelf 

naar voren. Om de rug verder naar achter in te stellen duw je terwijl je op 

de bureaustoel zit de rugleuning zachtjes achterover tot de gewenste posi-

tie is bereikt. Daarna trek je de verstelknop weer omhoog en zal de rugleu-

ning in deze positie blijven staan.  

Stel de hoogte van je armleggers zo in, dat je als je schouders ontspannen 

zijn voldoende ondersteuning voelt voor je onderarmen. Hierdoor worden 

nek- en schouderspieren ontlast. 

 

Aanpassen 

- Drukknop buitenkant armleggers -  

Druk de knop in en beweeg de armsteun naar wens omhoog of omlaag. 

Wanneer je de juiste hoogte hebt ingesteld kun je de knop loslaten.  

   Armleggers 

Aanpassen 

- Voorste bedieningsknop rechterzijde bureaustoel -  

Ga op de bureaustoel zitten, trek de bedieningsknop omhoog waardoor de 

zitting naar voren en naar achteren geschoven kan worden. Laat de bedie-

ningsknop los wanneer de zitdiepte juist ingesteld is. 
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