
Productspecificatie LM745

Specificaties: clubfauteuil,vierteens voetkruiskanteltechniek

Maten in mm rugleuning: h:

zitting: h:

b:

d:

totaal:
h: 855

b (m.a.): 610

d: 570

Verpakking gewicht:

volume:

kg

m³ 0,4

12,3

460

465

340

Standaarduitvoering Doel/voordeel:

Zitschaal Zitschaal rondom draaibaar, bekleed. Goed zitcomfort in combinatie met een harmonisch 

uiterlijk.

Rugleuning Rugleuninghoogte 350 mm, gestoffeerd, rondom 

bekleed.

Vrij in de ruimte verstelbaar, met geïntegreerde 

armlegger.

Stoffering Zitting gestoffeerd, 40 mm schuim, FCKW- en 

CKW-vrij (zuiver schuim).

Zeer comfortabel zitten.

Wipfunctie, vergrendelbaar Geopend: naar voren ??°, naar achteren ??°. Verbeterd zitcomfort door nog dynamischer zitten.

Zithoogte-instelling Traploze zithoogte-instelling van 420 - 510 mm. 

Veiligheidsgasveer zelfdragend.

Ook personen die buiten het DIN-bereik vallen (dus 

groter dan 192 cm en kleiner dan 151 cm) kunnen 

ergonomisch verantwoord zitten.

Voetkruis viervoetig aluminium, gepoedercoat zwart. Hoogwaardig uiterlijk.

Glijders Harde conferentieglijders voor zachte vloeren. 

Voetkruis zwart = glijders zwart.

Veilige stand.

Bekledingsmaterialen Diverse stof- en leerkwaliteiten in verschillende 

kleuren.

Voor de vormgeving zijn verschillende kleuren en 

bekledingsmaterialen beschikbaar.

Materiaalinzet Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar. Milieuvriendelijk.

Certificering Kwaliteitsmanagementsysteem DIN EN ISO 

9001:2008, VO (EG) nr. 1221/2009 (EMAS), 

milieumanagementsysteem DIN EN ISO 

14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Blauwe 

Engel.

Kwalitatief hoogwaardig product.

Normen DIN EN 16139 Zitmeubelen voor objectbereik. 

Getest op schadelijke stoffen. GS-keurmerk voor 

geteste veiligheid

Hoge veiligheid.

Garantie en terugname Langdurige garantie van 10 jaar. Volledige 

terugname- en recyclegarantie.

Gratis vervanging van delen binnen de garantietijd.

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

Voetkruis viervoetig aluminium, gepoedercoat briljantzilver, 

gepolijst.

Hoogwaardig uiterlijk.

Glijders / wielen Zachte conferentieglijders voor harde vloeren. 

Zachte wielen, lastafhankelijk geremd, voor 

harde vloerbedekking (volgens DIN EN 12529). 

Harde dubbele wielen, lastafhankelijk geremd, 

voor zachte vloerbedekking. (Volgens DIN EN 

12529). Voetkruis gepolijst = wielen / glijders 

chroomlook.

Veilige stand. Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, 

minimaal ongevalsrisico.

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

LEMONis5


