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Be Noble bureaustoel

Be Noble bureaustoel
De Be Noble is een tijdloze stoel die zit als een
maatkostuum. Een elegante en intelligente stoel met
een tijdloze vormgeving. Het is een stoel die zeer
goed persoonlijk in te stellen is waardoor deze voor
meer dan 95% van de mensen binnen een organisatie
inzetbaar is. De stoel geeft een stevige, actieve
zithouding. Door de eenvoudige bediening van alle
knoppen is de stoel als een maatkostuum individueel
te optimaliseren.
De Be Noble wordt duurzaam geproduceerd en
de gebruikte onderdelen bestaan voornamelijk

uit gerecycled aluminium en gerecycled PP. De
toegepaste en tevens gemakkelijk vervangbare
stoffen nemen wij af van de bekende Europese
marktleiders die net als wij milieu hoog in het vaandel
hebben staan. De stoel nemen wij na de economische
levensduur graag terug om te demonteren en alle
onderdelen te recyclen of een tweede leven te
kunnen geven.
De stoel is genormeerd volgens de NEN-EN-1335.
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Be Noble bureaustoel

Rug/zit
•
•
•
•
•
•
•

Rug in hoogte verstelbaar
Ergonomisch vormgegeven rug
Veiligheidsblokkering
Diverse kleuren en kwaliteiten stof mogelijk
A-Synchroon zitmechaniek
Zitdiepteverstelling van 7 cm
Gewichtsinstelling

Onderstel

Opties

• Wielen volgens de EN-DIN-12529 norm
• Kunststof voetenkruis volgens de
ANSI/BIFMA X5.1 no.8 norm
• Zithoogteverstelling van 40-53 cm d.m.v.
EN-DIN-4551 geteste veilige gasveer

• Extra hoge rug voorzien van geïntegreerde
hoofdsteun
• Gasveren voor diverse zithoogtes
• Aluminium gepolijst voetenkruis
• Zacht geremde wielen

Armleggers

Overig

• 4-D armleggers (40ZW) met een kunststof drager
en een zacht pur opdek
• 4-D armleggers (41ZW) met een aluminium
gepolijste drager en een zacht pur opdek

• 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

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

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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