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ON24h® stoel



BRAND CONTROL ROOMS

De ON24h® stoel blinkt niet alleen uit 

in ergonomie, maar ook in esthetiek. 

Met strakke, moderne designs 

dragen de 24/7 stoelen bij aan een 

eigentijdse vormgeving. Bovendien 

minimaliseert het sobere design de 

kans op onnodige beschadigingen.

Features ON24h® stoel
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stijlvol design
Robuust en

Stevig onderstel
Het onderstel van de stoel is geproduceerd van 

gegoten aluminium en voorzien van een aluminium 

gepolijste kruisvoet met geremde wielen, die 

kunnen worden afgestemd op harde of zachte 

vloerbedekking. Dit stevige onderstel, in combinatie 

met het extra verzwaarde driedimensionaal synchroon 

swingmechaniek, maakt de stoel zéér geschikt voor 

ieder postuur.

Verkrijgbaar in diverse kleuren 
De ON24h® stoel is gestoffeerd met de duurzame en 

zeer slijtvaste Camira 24/7 stoffering (13 kleuren) of met 

hoogwaardig leer (14 soorten). Beide zijn verkrijgbaar 

in meerdere kleuren, waardoor de stoel zich goed laat 

combineren met uiteenlopende interieurstijlen. 

De ON24h® stoel is ontwikkeld om rug, nek en  

bekken optimaal te ondersteunen bij alle 

voorkomende bewegingen achter de werkplek. Het 

unieke ontwerp stelt u in staat om zo ergonomisch 

mogelijk te kunnen werken. De stoel bevat een 

minimaal aantal hendels en knoppen en laat 

zich daarom zeer gebruiksvriendelijk en intuïtief 

verstellen naar de voor u meest ideale standen. 

Hierdoor is de stoel eenvoudig en snel bij te stellen 

door de verschillende gebruikers. Hij is ontwikkeld 

om zich aan u aan te passen en niet andersom.

Het driedimensionale 
synchroom swingmechaniek 
volgt alle voor- en achter waartse 
bewegingen én alle 
zijwaartse bewegingen waar-
door rug, nek en bekken de 
ideale ondersteuning krijgen.

De ondersteunende tegendruk 
van het swingmechaniek, in 
elke bewegingsrichting, kan bij  
gewicht van 45 tot 130kg snel  
en eenvoudig worden ingesteld. 

Middels een simpele handeling 
in te stellen van een 

comfortabele, meebewegende 
stand naar een actieve 
werkhouding.

Instelbare zithoogte.

De driedimensionaal  
instelbare armleuningen, 
voorzien van zachte armpads, 
zijn zowel in hoogte, breedte 
alsook in diepte verstelbaar. 

Vanuit zitdiepte 
verstelsysteem. Door 
simpelweg het voorste deel 
van de zitting met de hand 

te strekken of te buigen, 
kan de beste ondersteuning 
voor de bovenbenen worden 
gecreëerd. 

De rugleuning kan vanuit 
zitpositie naar de gewenste 
hoogte verschoven worden.

De rugleuning is uitgevoerd 
met driedimensionaal elastisch 
fiberflex materiaal, waardoor 
hij automatisch alle natuurlijke 
lijnen van het lichaam volgt en 
goed ventileert. Ter afwerking 
wordt de rugleuning 

gestoffeerd met een duurzame 
stof of leder.

De rugleuning voorziet u van 
extra ondersteuning in de 
onderrug en is standaard 
uitgevoerd met een leren 
hoofdsteun

Gecertificeerd volgens de  

hoogste normeringen:

• EN 13.35-3 

• NPR 18.13

• EMAS 3

• ILO (MVO)

• ISO 21015
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Ergonomisch werken 
achter uw bureau? 
Vraag ook naar de ON-kantoorlijn




