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Klimaatpakket  
Bij Moteo 24-200 Klimastuhl 
 

-Verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting 
en rug  
- Regeling van de verwarmings- en 
ventilatiefunctie op 2 niveaus via schakelaar 
- Lithium-ionen-accu (capaciteit 5.200mAh) 
(CEE 7/16). Met de geïntegreerde 
oplaadindicatie is het mogelijk om de 
acculaadtoestand met één druk op de knop 
op te vragen 
- Gebruiksherkenning. Zodra de stoel niet 
meer wordt gebruikt worden verwarmings- en 
ventilatiefunctie automatisch uitgeschakeld 
(intelligent energieverbruik) 
- De standaarduitvoering bevat 1 accu en 1 
oplaadkabel 
Meer informatie:  
https://www.kloeber-klimastuhl.com/nl/ 

 

 
Functionaliteit 

 
- Procomfort-synchroon-mechaniek 
- Verhouding zit-/leuningneiging 1:3,5 
- Openingshoek van de rugleuning 28° 
- Bekkenkamsteun gedurende het gehele 
bewegingsverloop 



 

 
Lichaamsgewichtsinstelling 
 

 

 

 

 

Maximaal gewicht 
 

 
- 65-140 kg 
- Gepatenteerde snelverstelling in 11 
standen, maximaal 6,8 kg per stand 
- Maximaal 120° draaien, dus eenvoudig in 
één handbeweging 
 

- Geschikt voor een gebruikersgewicht tot 200 
kg 

 
Synchroonblokkering 

 
- In 4 standen individueel instelbaar (0° / 14° / 
23° / 28°)  
- Openingshoek 92° 

 
Zithoogte-instelling 

 
- zithoogte 45-55 cm 
- Door middel van 24h-gasveer 

 
Zitting 

 
- Zitdiepte 43 cm 
- 70 mm PU vormschuim kussen met een 
kern van pocketveren en twee lagen 
koudschuim (FCK vrij schuim) voor een 
optimale drukverdeling en een comfortabel 
zitgevoel 
- Schuimdichtheid 70 kg/m³ 
- Zitvlak met designrand in matzilver, 
matzwart voor de afronding van het 
productkarakter  
 

 

 
Zittingdrager 

 
- Aluminium zittingdrager, zwart 

 
Rugleuning 

 
-hoogte 71 cm  
- Rugkussen met geïntegreerd celligence-
systeem 
- ABS-rugschaal met afwerking Perfect, 
kunststof, zwart, zijdemat gelakt 
- Kussen van 35 mm PU-vormschuim, cfk-vrij 
geschuimd. Schuimdichtheid 55 kg/m³  
- Ergonomisch kussen-vormschuim met vlak 
uitlopende zijkanten. Smal design bij 
volledige kussendiepte in de contactzones 



 

- Een doorschijnend net in het onderste 
gedeelte van de rugleuning biedt een 
doorkijkje op de zitting en zorgt voor extra 
transparantie in de rugschaal 

 
Neksteun 

 
- Optioneel 
- Voor model in stof, hoofdsteun in Skai 
Venezia zwart, een ademende polyurethaan 
bekleding 
- Voor model in leer, hoofdsteun in leer 
- Hoofdsteun in hoogte te verstellen (10 cm) 
en neigbaar in de posities (0° / 15° / 30°)  
- Past zich perfect aan de vorm van het hoofd 
en de houding aan, waardoor drukpunten 
vermeden worden 

 
Bekleding 

 
- Kleur stiknaad is afgestemd op kleur 
rugschaal 
- Steek niet met spitse voorwerpen (naalden, 
messen enz.) in de rugbekleding 

 
Lendensteun 

 
- Door celligence®-systeem (intelligente 
luchtschuimcel) autoadaptieve instelling van 
de drukverdeling van de 4 hoofdzones in de 
rug 
- Bevordert een rechte zithouding en richt de 
bekkenkam op 

 
Armleuning 

 
- Armleuning  
4F-armsupports alu gepolijst, voorzien van 
styling kap. 
11 cm in hoogte verstelbaar, armsteun in 
breedte elk 2,5 (+3) cm verstelbaar (11 cm 
instelbereik), in diepte (naar voren) 5 cm 
verstelbaar; rechts/links 30° draaibaar. 
Afstand binnenzijde armleggerdekjes 41-53 
cm 
 
De armlegger is gemaakt van polyurethaan 
(PU). Armleggerdekje optioneel extra met 
leren bekleding 
 

 
 



 

Optioneel: 
MF - arm supports alu gepolijst, voorzien van 
styling kap. 
11,5 cm in hoogte verstelbaar, armsteun in 
breedte elk 5 (+3) cm verstelbaar (16 cm 
instelbereik), horizontaal (naar voren) 8 cm 
verstelbaar, rechts / links 30° draaibaar, 
instelling in de gekozen positie vast te zetten. 
Afstand binnenzijde armleggerdekjes 36-53 
cm 
 
De armlegger is gemaakt van polyurethaan 
(PU).  

 
 

Wielen - Gewichtsafhankelijke geremde wielen  
- Kunststof zwart, harde wielen voor 
vloerbedekking, Ø 65 mm of zachte wielen 
voor harde vloeren. 
 

Normen en certificaten - GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA 
Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551 
- Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg 
(ergonomie gekeurd) 
- BS 5459 - 2 : 2000 
- EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk 
/ DIN EN ISO 9241 
- Greenguard-certificering 
- Genomineerd voor de designprijs van de 
Bondsrepubliek Duitsland 2011 
- Good Design award 2011, Chicago 
- RedDot Design award 2010 

 
Garantietermijn 

 
- 2 jaar garantie bij uitlevering  

 


