
Productspecificatie 570H

Specificaties: swingframe, netbespanning, stapelbaar

Maten in mm rugleuning: h:

zitting: h:

b:

d:

totaal:
h: 910

b (m.a.): 610

d: 640

Verpakking gewicht:

volume:

kg

m³ 0,4

9

445

480

500

Standaarduitvoering Doel/voordeel:

rugleuning Zitting (40 mm) gestoffeerd en rugleuning met 

netbespanning.

Optimaal en comfortabel microklimaat voor de gebruiker.

zitting Zitkussen van goed ventilerende PU 

(polyurethaan) schuimvulling. Stof niet verlijmd 

met kussens van CFK-vrij zuiver schuim, 

voorwaarde voor recycling.

Optimaal en comfortabel microklimaat voor de gebruiker.

frame Swingframe van stalen buis, geëpoxeerd zwart. Grote stabiliteit, optimaal zitcomfort.

zitschaal Van kunststof, dient gelijktijdig als kussendrager. Stabiele basis.

kunststof delen Altijd zwart, door en door geverfd, daardoor 

kleurecht, ook bij diepe krassen.

Zeer sterk.

armleggers Kunststof zwart. Ontlasten de hals- en nekspieren.

grondstoffen Alle gebruikte materialen zijn zuiver en 

recyclebaar.

Milieuvriendelijk. Besparing van natuurlijke hulpbronnen.

normen DIN 16139 voor vierpoots- en swingframe. 

GS-keurmerk voor geteste veiligheid. LGA 

Schadstoffgeprüft (beperkte uitstoot van 

schadelijke stoffen).

De geldende normen en richtlijnen worden door 

Interstuhl strikt nageleefd, veel verstelmogelijkheden 

gaan verder dan de gestelde eisen. Interstuhl zoekt 

steeds naar innovatieve manieren om nog beter aan alle 

eisen te kunnen voldoen.

certificering DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2008, 

DIN ISO 14001 - Milieumanagement/2009, 

EMAS conform EG-verordening 1221/2009 

OHSAS, EcoVadis Gold, Commitment to 

sustainability. Quality Office, Blue Angel, Bifma 

e3 level Platin.

kwalitatief hoogwaardige producten.

garantie en terugname 10 jaar volgens onze garantiebepalingen. 

Volledige terugname- en recyclegarantie.

Kostenloze vervanging van onderdelen binnen de 

garantietermijn. Milieuvriendelijk, klantvriendelijk

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.
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Optioneel Doel/voordeel:

glijders Vilt glijders voor harde vloer.

bekleding Diverse stof- en ledersoorten in vele kleuren. 

Ook eigen stof aanleveren is mogelijk.

Creëer de stoel die bij u past. individueel uniek product.

frame Zilverkleurig geëxpoxeerd of verchroomd.

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.
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