
Productspecificatie Nexxit 2 met wielen

Specificaties:  9033 Textiel bekleding

Maten in mm rugleuning: h: 530

zitting: h:

b:

Verpakking gewicht:

volume:

kg

m³ 0,175

17,5

450-600

460

Standaarduitvoering Voordeel

Rugleuning Ergonomisch gevormde rugleuning met 

horizontale stepping, naar boven taps 

toelopend 

Rugleuning 70 mm in hoogte verstelbaar

Ontlasting van de ruggengraat en het 

spierstelsel. Gezonde zithouding door 

brede ondersteuning van de rug ter 

plaatse van de lendenwervels. 

Aangenaam microklimaat ter plaatse van 

de rug en optimale bewegingsvrijheid van 

de armen. 

Zorgt ervoor dat de mens - vooral ter 

plaatse van de lendenwervels - perfect 

wordt ondersteund, ongeacht hoe groot 

hij of zij is.
Zittingvlak Ergonomisch gevormd zittingvlak met 

geïntegreerde afkanting aan de zitkant.
Stimuleert automatisch de juiste 

zithouding. De afkantingen voorkomen 

bloedstuwing in de dijbenen.

Zitkussen Stoffen kussen Duotec: Sterke, 

luchtdoorlatende en comfortabele 

zittingbekleding. Brandbeveiliging conform EN 

1021 deel 1, kleur: zwart.

Het kussen is ademingsactief en kan 

vocht opnemen en afgeven. Door het 

bijzonder zachte oppervlak is maximaal 

zitcomfort gegarandeerd.

Functiegrepen Stabiele en robuuste functiegrepen aan de 

rugleuning. Beschikbaar in de kleuren blauw 

(3277), grijs (3278), oranje (3279) en groen 

(3280).

Maximale mobiliteit en zeer eenvoudige 

hantering van de stoel.

Voetkruis Gemaakt van extreem stabiele profielstaalbuis, 

poedergecoat. Vlakke uitvoering.
Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur en 

grote standveiligheid. Vlak uitlopende 

voetuiteinden bieden bescherming tegen 

struikelgevaar.

Wielen Lastafhankelijk geremde, zachte dubbele 

wielen voor harde vloeren.
De stoel rolt in onbelaste toestand niet 

weg, daardoor minimaal ongevalsrisico.

Materiaalinzet Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar. Milieuvriendelijk.
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Techniek Synchroontechniek met automatische 

gewichtsregeling, incl. handmatige fijnafstelling 

en hoekbegrenzing in 3 stappen 

Zitkantelverstelling met 4° 

Zitdiepteverstelling met 50 mm 

Snelverstelling

Optimale ondersteuning die bovendien 

gelijktijdig de afwisseling tussen 

verschillende zithoudingen 

vergemakkelijkt. Dit maakt dynamisch 

zitten mogelijk en zorgt voor ontspanning 

van het spierstelsel, ontlasting van de 

tussenwervelschijven, verbetering van de 

doorbloeding en verhoogt in belangrijke 

mate het concentratie- en 

prestatievermogen. De druk van de 

rugleuning wordt automatisch aangepast. 

Een extra fijnafstelling behoort tot de 

mogelijkheden. Meerdere gebruikers 

kunnen de stoel afwisselend gebruiken, 

zonder de gewichtsregeling steeds weer 

opnieuw te moeten instellen. 

Veel werkzaamheden worden in licht 

verhoogde en naar voren gekantelde 

houding uitgevoerd. Een dienoverkomstig 

gekanteld zittingoppervlak garandeert 

een zithoek van minstens 90° bij 

gelijktijdig contact met de rugleuning. 

De diepte van de zitting kan worden 

aangepast op de lichaamslengte, 

waardoor een optimaal draagvlak voor de 

dijbenen wordt gecreëerd. Het contact 

met de rugleuning blijft altijd behouden 

en daardoor ook de ondersteuning van 

de dijbenen. 

Alle functies kunnen al zittend 

comfortabel en eenvoudig via een hendel 

worden bediend.
Normen DIN 68 877 

GS-certificaat voor "geverifieerde veiligheid" 

Kwaliteitsmanagement DIN EN ISO 9001 

Milieumanagement DIN EN ISO 14001 

Geverifieerd milieumanagement EMAS 

Gezondheids- en veiligheidsmanagement 

OHSAS 18001 

EcoVadis CSR rating 2015 Gold. 

Blauwe engel

Aangetoond door certificaten van 

onafhankelijke keuringsinstanties die de 

kwaliteit, milieuvriendelijkheid en 

aanvoerzekerheid garanderen.

Garantie 10 jaar langetermijngarantie, waarvan 3 jaar 

volledige garantie.
Gegarandeerde kwaliteit en hoge 

efficiëntie. Kosteloze vervanging van 

delen binnen de garantietijd.
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Opciones y accesorios Voordeel

Voetkruis Aluminium gepolijst voetkruis. Mooi van vorm en hoogwaardige 

kwaliteit.

Armleggers Multifunctionele armlegger in hoogte 

verstelbaar (100 mm), in breedte verstelbaar 

(traploos in stappen van telkens 25 mm), in 

diepte verstelbaar (50 mm), zwenkbaar (30°), 

zachte armleggerpads.

De armleggers zorgen voor ontlasting 

van de hals- en nekspieren. De 

verstelmogelijkheden garanderen de 

ideale positie voor de gebruiker.

Voetring Verchroomde in hoogte verstelbare voetring. Biedt houvast door het brede 

opstapoppervlak en kan eenvoudig en 

snel in hoogte worden versteld.

Nexxit


