
 

DUERA 24-uurs Bureaustoel (netweave rug met opdekstoffering) 

 
 
Functionaliteit  
Puntsynchroonmechanisme. Dynamisch bewegingsmechanisme door optimaal 
afgestemde synchroonbeweging 
van zitting/ rugleuning in verhouding van 1:4. Openingshoek van de rugleuning is 
28°. 
 
Lichaamsgewichtsinstelling 
Gepatenteerde snelverstelling: aanpassing aan het individuele lichaamsgewicht 
door een fijnafstelling in een bereik van 45-125 kg of  
van 70-150 kg. 
 
Gebruikersgewicht 
Geschikt voor een gebruikersgewicht tot 200 kg 
 
Synchroonblokkering  
Blokkering van het mechanisme in drie posities: 0° / 3° / 7°. Openingshoek van 
92° 
 
Zithoogteverstelling  
Verstelbereik 40 - 51cm. Gaslift hoogteverstelling, met extra mechanische 
dieptevering. 
Optioneel zithoogte 46-60 cm. 
 
Zitdiepte-instelling  
Zitting 8 cm naar voren te verstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zitting  
75 mm comfortzitting met PU-vormschuimvulling, kern van micro-pocketveren 
met wollen vlies, CFK-vrij geschuimd. Schuimdichtheid 70 kg/m³ 
 

 
 
Rugleuning  
Frame bestaande uit met glasvezel versterkt kunststof zwart, met 
luchtdoorlatende netbespanning. (100% Polyester, Treviara CS) in de kleur zwart 
met opdekstoffering in stof of leer. Rugleuninghoogte 57 cm. 
 
Lendensteun 
Optioneel te voorzien van in hoogte verstelbare lendensteun. 
 
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).  

 
 
Hoofdsteun  
Voor model due93: in zwart Skai Venezia of zwart leer. Hoogteverstelbaar (5 cm) 
en draaibaar. 
 
Wielen  
Gewichtsafhankelijke geremde wielen, kunststof zwart, grote wielen ø 65mm, 
harde wielen voor tapijt of zachte wielen voor harde vloeren. 
 
Bekleding  
Stof of leer naar keuze. Speciale 24/7 bekledingsstof (500.000 toeren martindale) 
mogelijk. 
 
Kledingbeugel 
Optioneel te voorzien van kledingbeugel 
 
Normen en certificaten  
GS-keurmerk LGA Nürnberg, EU richtlijn 90/ 270 EWG Arbeid en beeldscherm/ 
DIN EN ISO 9241 DIN EN 1335/ DIN 4551 / NEN EN 1335/ Ergonomie Certificat 
LGA Nürnberg ANSI/BIFMA x 5,1/ getest BS 5459 - 2:2000 
 
Garantietermijn  
2 jaar garantie bij uitlevering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ITERA 24-h Bureaustoel (rugleuning rondom gestoffeerd) 

 
Functionaliteit  
Puntsynchroonmechanisme. Dynamisch bewegingsmechanisme door optimaal 
afgestemde synchroonbeweging 
van zitting/ rugleuning in verhouding van 1:4. Openingshoek van de rugleuning is 
28°. 
 
Lichaamsgewichtsinstelling 
Gepatenteerde snelverstelling: aanpassing aan het individuele lichaamsgewicht 
door een fijnafstelling in een bereik van 45-125 kg of  
van 70-150 kg. 
 
Gebruikersgewicht 
Geschikt voor een gebruikersgewicht tot 200 kg 
 
Synchroonblokkering  
Blokkering van het mechanisme in drie posities: 0° / 3° / 7°. Openingshoek van 
92°. 
 
Zithoogteverstelling  
Verstelbereik 40 - 51cm. Gaslift zithoogteverstelling, met extra mechanische 
dieptevering. 
Optioneel zithoogte 46-60 cm. 
 
Zitdiepte-instelling  
Zitting 8 cm naar voren te verstellen. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Zitting  
75 mm comfortzitting met PU-vormschuimvulling, kern van micro-pocketveren 
met wollen vlies, CFK-vrij geschuimd. Schuimdichtheid 70 kg/m³  
 

 
 
Rugleuning  
Volledig opgevulde rugleuning met PU-vormschuimvulling 35 mm met wollen 
vlies, CFK-vrij geschuimd. Rondom gestoffeerd. Rugleuninghoogte 57 cm. 
 
Lendensteun 
Optioneel: verstelbare lendensteun "Air-Support" (in stoffering van 
rugleuning geintergreerd luchtkussen, 6 cm in hoogte te verstellen) 
 
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).  

 
 
Hoofdsteun  
Bij model ite93: hoofdsteun in zwart Skai Venezia bij stoffen bekleding, in leer bij 
leren bekleding. 5 cm in hoogte verstelbaar. 
 
Wielen  
Gewichtsafhankelijke geremde wielen, kunststof zwart, grote wielen ø 65mm, 
harde wielen voor tapijt of zachte wielen voor harde vloeren. 
 
Bekleding  
Stof of leer naar keuze. Speciale 24/7 bekledingsstof (500.000 toeren martindale) 
mogelijk. 
 
Kledingbeugel 
Optioneel te voorzien van kledingbeugel 
 
Normen en certificaten  
GS-keurmerk LGA Nürnberg, EU richtlijn 90/ 270 EWG Arbeid en beeldscherm/ 
DIN EN ISO 9241 
DIN EN 1335/ DIN 4551 / NEN EN 1335/ Ergonomie Certificat LGA Nürnberg 
ANSI/BIFMA x 5,1/getest BS 5459 - 2:2000 
 
Garantietermijn  
2 jaar garantie bij uitlevering 


