Productinformatie

Be Brave bureaustoel

Be Brave bureaustoel
De Be Brave zit bijzonder goed voor jong en oud door
zijn innovatieve zitting, flexibele rug en vernieuwende
armleggers. Een zeer hoog zitcomfort gecombineerd
met optimale ondersteuning in elke houding.
De stoel is bovendien op vele manieren te
personaliseren.
De stoel is genormeerd volgens de NEN-EN-1335 en
NPR-1813.

Productinformatie

Be Brave bureaustoel

Rug/zit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Model 200 standaard zwarte Runner netweave
Rug in hoogte verstelbaar
Torso kinetische rug
Voorzien van zwart aluminium backtag
Geïntegreerde lendesteun
Diverse kleuren en kwaliteiten stof mogelijk
Voorzien van ergonomisch afgeronde
voorzijde
Voorzien van stuitsparing
Zijkant voorzien van zwarte netweave ter
bevordering van de ventilatie
Dynamisch zitmechaniek met actieve
zithoekinstelling
Zitdiepteverstelling van 10 cm
Semi automatische gewichtsinstelling

Onderstel

Opties

• Wielen volgens de EN-DIN-12529 norm
• Kunststof voetenkruis volgens de
ANSI/BIFMA X5.1 no.8 norm
• Zithoogteverstelling van 41-55 cm d.m.v.
EN-DIN-4551 geteste veilige gasveer

• Keuze uit 6 soorten armleggers (4D en multidynamisch)

• Neksteun
• Aluminium gepolijst voetenkruis
• Aluminium gecoat voetenkruis in diverse RAL
kleuren
• Backtag gecoat in diverse RAL kleuren
• Zacht geremde wielen
• Netweave rug in diverse Runner netweave kleuren
• Sierstiksels in diverse kleuren
• Loketuitvoering

Kleuren en decors

Overig

Bijbehorende kleuroverzichten op onze website:
www.eromesmarko.nl
• Stoffen overzicht/stofkaarten
• Netweave stofkleuren

• Lange levensduur en hoge kwaliteit
• Alle onderdelen zijn vrij van zware metalen,
vrij van vluchtige organische stoffen, vrij van
oplosmiddelen en voldoen volledig aan EN71-3
• Geheel geproduceerd in Nederland
• Milieuvriendelijk geproduceerd en grotendeels
recyclebaar

Armleggers

EromesMarko duurzaamheid & kwaliteit
•
•
•
•
•

ISO 9001 - kwaliteit
ISO 14001 - milieu
PEFC - duurzaam bosbeheer
FSC® - verantwoord bosbeheer
Voldoet aan ISO 26000 - Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen
• ILO - arbeid- en sociale standaarden
• Oeko-Tex 100 - textiel met gezondheidsgarantie
• Ecolabel - milieuvriendelijk textiel
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