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Certificaten
Algemene informatie

Milieumanagementsysteem Conform DIN EN ISO 14001: 2015 gecertificeerd, AGIMUS. Voor procesecologie, 
productecologie en ecologische toekomstoriëntatie.

Kwaliteitsmanagementsysteem Conform DIN EN ISO 9001: 2015 gecertificeerd, TÜV Rheinland. 
Voor valide kwaliteitsprocessen in de gehele onderneming.

Energiemanagementsysteem DIN EN ISO 50001: 2018

Managementsystemen voor veilig-
heid en gezondheid op het werk

DIN EN ISO 45001: 2018

Oorkonde IBFA Klöber wint de prijs “International Best Factory Awards 2002”.

Certificaat “Partner van de vakhan-
del”

"marktintern" prestatievergelijking 2004: 1ste plaats, 2008: 2de plaats van 
21 geëvalueerde producenten van kantoorzitmeubilair

reddot design award Wooom (2018), Connex2 (2018), Moteo (2010)

iF Design Award Connex2 (2018), Mera (2012)

German Design Award Connex2 (2018)

Designprijs Genomineerd voor de designprijs van de Bondsrepubliek Duitsland

Quality Office certificaat Beantwoordt aan de hoge kwaliteitscriteria voor kantoorwerkplekken conform 
L-Q 01-06

Klöber beantwoordt aan de voor elk model geldende normen en richtlijnen:

TÜV Rheinland keurmerk GS Certificaat voor gekeurde veiligheid conform DIN EN 1335 / 16139

LGA keurmerk ergonomie Certificaat voor gekeurde ergonomie conform 2 PFG 947/03.94 (05/96)

LGA British Standard keuring Beantwoordt aan de eisen met betrekking tot een dagelijkse gebruiksduur van 24 
uur en een personengewicht van 150 kg conform BS 5459:Part2

LGA NPR keuring Beantwoordt aan de Nederlandse pra ktijkrichtlijn NPR 1813 : 2009

Binnenluchtkwaliteit Greenguard-
gecertificeerd (Greenguard Indoor 
Air Quality Certified)

Certificering door Greenguard Environmental Institute op chemische emissies en 
giftigheid

LGA ANSI/BIFMA keuring Beantwoordt aan de eisen met betrekking tot duurzaamheid en veiligheid
 conform ANSI/BIFMA X5.1-2017

L.S. FIRE keuring DIN EN 1021 part 1&2 en UNI 9175

AEOC DE AEOC 123026

Blauer Engel RAL-UZ 117

CE CE-etikettering

IGR IGR-etikettering
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Design: Jörg Bernauer

Een stoel die vanzelfsprekend past. In elke ruimte, op elk gewenst moment, 
voor iedereen en elke situatie.

Basisprijs
af 278,-

Basisprijs
af 388,-

Basisprijs
af 393,-

Basisprijs
af 771,-

CoMeet
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CoMeet

steel, wood, high

Onderstel -  Passend tot 130 kg lichaamsgewicht
-  com55 / com55h: Buisframe Ø 11 mm, zwart
-  com66 / com66h: 4-poot houten, zwart gelakt beuken

Zitting -  Kunststof schaal van glasvezelversterkt PP; zwart (RAL 9005), wit (RAL 9016), groen (NCS S 7020-G),
blauw (NCS S 6020-R90B) of grijs (NCS S 6502-Y)

Rugleuning -  Kunststof schaal van glasvezelversterkt PP; zwart (RAL 9005), wit (RAL 9016), groen (NCS S 7020-G),
blauw (NCS S 6020-R90B) of grijs (NCS S 6502-Y)

-  Optioneel: kuip van petvilt, donkergrijs of lichtgrijs

Armleuning -  com55: Optioneel in framekleur
-  com66 / com66h: Optioneel in houtkleur

Glijders -  Universeel glijders, zwart

Garantietermijn -  5 jaar garantie (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

table

Onderstel -  Kruisvoet en kolom gepoedercoat zwart of wit-grijs
-  Tafelhoogte 74 cm

Bladen -  Naar keuze 19 mm drievoudig gelaagde fijnspaanplaat in
-  Melamineharscoating in effen oppervlak, alle zijden met PP laserrand in plaatkleur. De lichtechtheid

bedraagt minimaal niveau 6 op de wolschaal. Dragermateriaal conform EN 312-2003.
-  Hoogwaardig fineeroppervlak, zijkanten met 3 mm dik kantstuk van fineer. Oppervlak met

hoogwaardige en robuuste tweecomponenten-polyurethaanlak op waterbasis.
-  Fineer is een natuurproduct. De kleur van het fineer hangt af van de aard en de kwaliteit van het

hout en kan variëren. Elk hout verandert door lichtinwerking van kleur. Natuurlijke verschillen zijn
geen reden voor reclamatie, maar een bewijs van de echtheid van het materiaal.

-  HPL oppervlak soft touch met een zijdezacht, warm oppervlak met een vingerafdrukwerende
eigenschap, die gekenmerkt wordt door zijn hoge slijt- en stootvastheid en krasbestendigheid. 12mm
rechte buitenrand, afgeschuind aan de onderzijde.

Garantietermijn -  5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)
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Afmetingen
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Benodigde stof

Benodigd leer op aanvraag 

Model van dezelfde kleur

Zitting en Rugleuning

in verschillende kleuren

Zitting

in verschillende kleuren

Rugleuning
com66h 0,70 x 1,30 m 0,70 x 1,30 m 0,60 x 1,30 m
com66 0,70 x 1,30 m 0,70 x 1,30 m 0,60 x 1,30 m
com55h 0,70 x 1,30 m 0,70 x 1,30 m 0,60 x 1,30 m
com55 0,70 x 1,30 m 0,70 x 1,30 m 0,60 x 1,30 m
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CoMeet steel
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

(3265 - 9110)

(3267 - 9110)

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code com55 Prijs

armleuningen zonder armleuningen 3500  0,-

met armleuningen 3508  71,-

zitschaal kunststof zwart 9010  0,-

wit 9090  0,-

grijs 9020  0,-

groen 9045  0,-

blauw 9060  0,-

rugschaal kunststof zwart 9010  0,-

wit 9090  0,-

grijs 9020  0,-

groen 9045  0,-

blauw 9060  0,-

petvilt donkergrijs 9323  69,-

lichtgrijs 9324  69,-

onderstel slede frame 3265

verchroomd 9130  65,-

wit 9190  10,-

zwart 9110  0,-

4-poots onderstel 3267

verchroomd 9130  65,-

wit 9190  10,-

zwart 9110  0,-

wielen / glijders universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren 3105  0,-

kunststof glijders met viltinzet, voor gevoelige en 
gladde vloeren

3115  10,-

overige kenmerken stapelbaar (niet aan te bevelen met leren bekleding) 
(1+4; alleen in combinatie met 4-poots onderstel 3267)

3904  0,-

vilt pad zitting 0040

donkergrijs 9323  49,-

lichtgrijs 9324  49,-

com55

zitting niet 
gestoffeerd

rugleuning niet 
gestoffeerd

P000 288,-

00

com55

zitting niet 
gestoffeerd

rugleuning niet 
gestoffeerd

P000 278,-
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CoMeet wood
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code com66 Prijs

armleuningen zonder armleuningen 3500  0,-

met armleuningen 3508  290,-

zitschaal kunststof zwart 9010  0,-

wit 9090  0,-

grijs 9020  0,-

groen 9045  0,-

blauw 9060  0,-

rugschaal kunststof zwart 9010  0,-

wit 9090  0,-

grijs 9020  0,-

groen 9045  0,-

blauw 9060  0,-

petvilt donkergrijs 9323  69,-

lichtgrijs 9324  69,-

onderstel 4-poots onderstel 3267

eiken naturel 9232  0,-

zwart gelakt beuken 9218  0,-

wielen / glijders universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren 3105  0,-

kunststof glijders met viltinzet, voor gevoelige en 
gladde vloeren

3115  10,-

overige kenmerken vilt pad zitting 0040

donkergrijs 9323  49,-

lichtgrijs 9324  49,-

00

com66

zitting niet 
gestoffeerd

rugleuning niet 
gestoffeerd

P000 388,-



10

CoMeet high
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code com66h com55h Prijs

armleuningen zonder armleuningen 3500   0,-

met armleuningen 3508  - 290,-

zitschaal kunststof zwart 9010   0,-

wit 9090   0,-

grijs 9020   0,-

groen 9045   0,-

blauw 9060   0,-

rugschaal kunststof zwart 9010   0,-

wit 9090   0,-

grijs 9020   0,-

groen 9045   0,-

blauw 9060   0,-

petvilt donkergrijs 9323   69,-

lichtgrijs 9324   69,-

onderstel slede frame 3265

verchroomd 9130 -  65,-

wit 9190 -  10,-

zwart 9110 -  0,-

4-poots onderstel 3267

eiken naturel 9232  - 0,-

zwart gelakt beuken 9218  - 0,-

zithoogte 76 cm 3351   0,-

61 cm 3352   0,-

wielen / glijders universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren 3105   0,-

kunststof glijders met viltinzet, voor gevoelige en 
gladde vloeren

3115   10,-

overige kenmerken vilt pad zitting 0040

donkergrijs 9323   49,-

lichtgrijs 9324   49,-

00

com66h

zitting niet 
gestoffeerd

rugleuning niet 
gestoffeerd

P000 543,-

com55h

rugleuning niet 
gestoffeerd

P000zitting niet 
gestoffeerd

393,-
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CoMeet table
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

51.. 52.. 55.. 60..

com25

Melamine Hout 
fineer 2 

Hout 
fineer 3 

HPL soft 
touch 

80 x 80 cm 8580 771,- 1.078,- 1.225,- 1.078,-

90 x 90 cm 8590 786,- 1.113,- 1.293,- 1.113,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code com25 Prijs

tafelhoogte 74 cm 7074  0,-

105 cm 7005  21,-

onderstel staal zwart 7201  0,-

wit-grijs 7256  0,-

Melamine puur wit 5110, grafietzwart 5111, wit-grijs 5112 

fineer eiken natuur 5203, wengékleurig eikenfineer 5204, fineer essen natuur 5205, walnoten fineer 5513 

HPL soft touch zwart 6030, wit-grijs 6058, zand 6056
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Design: Jörg Bernauer

Actief ontspannen of ontspannen werken – Wooom verbindt het beste van twee werelden.

Basisprijs
af 667,-

Basisprijs
af 833,-

Basisprijs
af 1.928,-

Wooom
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Wooom

Loungefauteuil / Ottoman

Schaal -  Kuip van petvilt, donkergrijs of lichtgrijs
-  Robuust en onderhoudsvriendelijk
-  Dikte van de kuip 13 mm
-  Armsteunen geïntegreerd, ca. 15 x 30 cm / hoogte 23 cm

Onderstel -  Passend tot 140 kg lichaamsgewicht
-  4-teens aluminium kruisvoet zwart met glijders

Zitting -  Lounge zithoogte 40 cm
-  Zitdiepte 48 cm
-  Zitbreedte 58 cm
-  70 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim
-  Schuimdichtheid >60 kg/m³

Rugleuning -  50-70 mm PU-schuim en comfort-vlieslaag
-  Kussenhoogte 80 cm
-  Schuimdichtheid >50 kg/m³

Glijders -  Universeel glijders, zwart

Normen en certificaten -  GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
-  Greenguard-certificering
-  CE-keurmerk
-  RedDot Design award 2022

Garantietermijn -  5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)
-  Accu 2 jaar garantie

Loungestoel (40 cm zithoogte), Vergaderstoel (44 cm zithoogte)

Functionaliteit -  LOUNGE (zithoogte 40 cm): ideeën uitwisselen in een ontspannen, achterovergebogen houding
-  MEETING (zithoogte 44cm): rechtop aan tafel werken

Schaal -  Kuip van petvilt, donkergrijs of lichtgrijs
-  Robuust en onderhoudsvriendelijk
-  Dikte van de kuip 13 mm
-  woo58: Met wangen en geïntegreerde armsteunen, hoogte 17 cm
-  woo57: Met wangen
-  woo56: Zonder wangen

Onderstel -  Er zijn verschillende onderstellen mogelijk
-  3246: Slede frame, zwart
-  3231: 4-teens aluminium kruisvoet zwart met glijders
-  3206: 4-poot houten, beuken naturel
-  3226: 4-teens spinvoet zwart, met wielen
-  Aluminium kruisvoet & houten poot: passend tot 125 kg lichaamsgewicht
-  Slede frame & spinvoet: passend tot 110 kg lichaamsgewicht

Zitting -  Lounge zithoogte 40 cm
-  Meeting zithoogte 44 cm
-  Zitdiepte 47 cm
-  Zitbreedte 48 cm
-  60 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim
-  Schuimdichtheid >60 kg/m³

Wielen -  3226: Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 50 mm

Glijders -  3231: Universeel glijders, zwart
-  3246: Kunststof glijders, zwart
-  3206: Kunststof glijders, zwart

Normen en certificaten -  GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
-  Greenguard-certificering
-  RedDot Design award 2020

Garantietermijn -  5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Bijzet tafel

Functionaliteit -  woo25: Bijzet tafel

Onderstel -  woo25: Stalen kolom en aluminium kruisvoet gepoedercoat zwart of wit-grijs; of stalen kolom
verchroomd en aluminium kruisvoet gepolijst

-  woo25: Tafelhoogte 43 cm
-  woo24: Frame bestaande uit bodemplaat staal en in hoogte verstelbare gasveer,

gepoedercoat in zwart of wit-grijs
-  woo24 : In hoogte verstelbaar van 47-78 cm

Glijders -  Universeel glijders

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)
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 Bijzet tafel

Bladen -  woo25: Naar keuze 19 mm drievoudig gelaagde fijnspaanplaat in
-  Melamineharscoating in effen oppervlak, alle zijden met PP laserrand in plaatkleur. De lichtechtheid

bedraagt minimaal niveau 6 op de wolschaal. Dragermateriaal conform EN 312-2003.
-  Hoogwaardig fineeroppervlak, zijkanten met 3 mm dik kantstuk van fineer. Oppervlak met

hoogwaardige en robuuste tweecomponenten-polyurethaanlak op waterbasis.
-  Fineer is een natuurproduct. De kleur van het fineer hangt af van de aard en de kwaliteit van het

hout en kan variëren. Elk hout verandert door lichtinwerking van kleur. Natuurlijke verschillen zijn
geen reden voor reclamatie, maar een bewijs van de echtheid van het materiaal.

-  HPL oppervlak soft touch met een zijdezacht, warm oppervlak met een vingerafdrukwerende
eigenschap, die gekenmerkt wordt door zijn hoge slijt- en stootvastheid en krasbestendigheid. 12mm
rechte buitenrand, afgeschuind aan de onderzijde.

-  woo24: 12 mm dik tafelblad van geperste vezelplaat, randen zwart

Garantietermijn -  5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)
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Afmetingen
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Benodigde stof

Benodigd leer op aanvraag 

Model van dezelfde kleur

Zitting en Rugleuning Zitting
woo75 1,73 x 1,30 m -
woo74 1,73 x 1,30 m -
woo72 - 0,84 x 1,30 m
woo58 0,96 x 1,30 m 0,70 x 1,30 m
woo57 0,96 x 1,30 m 0,70 x 1,30 m
woo56 0,96 x 1,30 m 0,70 x 1,30 m

Wooom
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Wooom Loungefauteuil / Ottoman
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48 09
Stof klant

19
Leer klant

woo75 1.965,- 2.014,- 2.068,- 2.419,- 2.712,- 1.949,- 2.144,-

woo74 1.928,- 1.977,- 2.031,- 2.382,- 2.675,- 1.912,- 2.103,-

woo72 770,- 794,- 801,- 901,- 1.012,- 764,- 840,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code woo75 woo74 woo72 Prijs

variant kleuren petvilt kuip donkergrijs 3963    0,-

lichtgrijs 3964    0,-

armleuningen armleuningen zonder bekleding 3521   - 0,-

met leren bekleding 3522   - 218,-

bekleding zitting gestoffeerd, rugleuning gestoffeerd P880   - 0,-

onderstel aluminium zwart, 4-teens 3231    0,-

wit-grijs, 4-teens 3232    20,-

gepolijst, 4-teens 3233    93,-

wielen / glijders universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren 3105    0,-

kunststof glijders met viltinzet, voor gevoelige en 
gladde vloeren

3115    29,-

overige kenmerken hoofdsteun 
(in licht- of donkergrijs leer)

PK00   - 223,-

schrijfblad rechts, CDF zwart, zwenkarm hoogglans 
verchroomd

3911   - 575,-

schrijfblad rechts, CDF zwart, zwenkarm zwart 3912   - 492,-

techniekpakket 1* 
(incl. accu + acculader)

3941   - 1.369,-

techniekpakket 2** 
(incl. accu + acculader)

3942  - - 1.989,-

technologiepakket 3 “light”*** 
(incl. netvoeding K00N)

3943  - - 944,-

naden in een grijze contrasterende kleur 3971   - 0,-

kartonverpakking 3990   - 82,-

zitting en rug in verschillende kleuren 
gestoffeerd****

P001   - 46,-

netvoeding, voor 3941, 3942 en 3943, NETTOPRIJS K00N   - 99,-

* incl. USB-oplaadaansluiting, massage in de rug, verwarmingfunctie in zitting en rug,; alleen in combinatie met armleuningen met leren bekleding 3522 

** incl. USB-oplaadaansluiting, massage in de rug, verwarmingfunctie in zitting en rug, verlichting; alleen in combinatie met armleuningen met leren bekleding 3522 

*** incl. verlichting met Touch bediening en USB-oplaadaansluiting; geen Wooom-app vereist 

**** P001: Comfort + (17) dubbele prijs 

Download Wooom app: www.kloeber.com/wooom; Versie: iOS vanaf 11.0 en iPhone 7; Android vanaf 5.0 

Meer toebehoren voor uitbreidingen achteraf staan op de pagina voor toebehoren

Leer 
premium 

+
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Wooom Loungestoel (40 cm zithoogte)
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48 09
Stof klant

19
Leer klant

woo58 728,- 745,- 763,- 882,- 982,- 722,- 794,-

woo57 704,- 721,- 739,- 858,- 958,- 698,- 768,-

woo56 667,- 684,- 702,- 821,- 921,- 661,- 727,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code woo58 woo57 woo56 Prijs

variant kleuren petvilt kuip donkergrijs 3963    0,-

lichtgrijs 3964    0,-

bekleding zitting gestoffeerd P800    0,-

zitting gestoffeerd, rugleuning gestoffeerd P880   

prijs afhankelijk van de stofgroep 04 153,- 153,- 153,-

05 163,- 163,- 163,-

06 173,- 173,- 173,-

17 202,- 202,- 202,-

48 357,- 357,- 357,-

09 149,- 149,- 149,-

19 164,- 164,- 164,-

onderstel aluminium kruisvoet zwart, 4-teens 3231    164,-

wit-grijs, 4-teens 3232    183,-

gepolijst, 4-teens 3233    256,-

slede frame zwart 3246    0,-

wit-grijs 3247    9,-

hoogglans verchroomd 3248    36,-

4-poots houten beuken naturel 3206    118,-

beuken zwart gelakt 3208    118,-

eiken naturel 3209    172,-

wielen / glijders universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/32/33)

3105    0,-

kunststof glijders met viltinzet, voor gevoelige en 
gladde vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/32/33)

3115    29,-

kunststof glijders voor slede frame 
(alleen in combinatie met 3246/47/48)

3108    0,-

kunststof glijders met vilt voor slede frame 
(alleen in combinatie met 3246/47/48)

3118    10,-

kunststof glijders voor houten poot 
(alleen in combinatie met 3206/08/09)

3109    0,-

kunststof glijders met vilt voor houten poot 
(alleen in combinatie met 3206/08/09)

3119    10,-

zithoogte 40 cm 
(alleen in combinatie met houten poot 3206/08/09 of slede frame 

3246/47/48)

3317    0,-

40 cm met basisvering 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/32/33)

3320    32,-

overige kenmerken zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd* P001    37,-

* P001: Comfort + (17) dubbele prijs

Leer 
premium 

+
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Wooom Vergaderstoel (44 cm zithoogte)
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48 09
Stof klant

19
Leer klant

woo58 728,- 745,- 763,- 882,- 982,- 722,- 794,-

woo57 704,- 721,- 739,- 858,- 958,- 698,- 768,-

woo56 667,- 684,- 702,- 821,- 921,- 661,- 727,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code woo58 woo57 woo56 Prijs

variant kleuren petvilt kuip donkergrijs 3963    0,-

lichtgrijs 3964    0,-

bekleding zitting gestoffeerd P800    0,-

zitting gestoffeerd, rugleuning gestoffeerd P880   

prijs afhankelijk van de stofgroep 04 153,- 153,- 153,-

05 163,- 163,- 163,-

06 173,- 173,- 173,-

17 202,- 202,- 202,-

48 357,- 357,- 357,-

09 149,- 149,- 149,-

19 164,- 164,- 164,-

onderstel aluminium kruisvoet zwart, 4-teens 3231    164,-

wit-grijs, 4-teens 3232    183,-

gepolijst, 4-teens 3233    256,-

slede frame zwart 3246    0,-

wit-grijs 3247    9,-

hoogglans verchroomd 3248    36,-

4-poots houten beuken naturel 3206    118,-

beuken zwart gelakt 3208    118,-

eiken naturel 3209    172,-

staal spinvoet zwart, 4-teens, voor wielen 3226 -   173,-

wit-grijs, 4-teens, voor 
wielen

3227 -   191,-

verchroomd, 4-teens, voor 
wielen

3228 -   269,-

Leer 
premium 

+
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Wooom Vergaderstoel (44 cm zithoogte)
Optie Beschrijving Code woo58 woo57 woo56 Prijs

wielen / glijders universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/32/33)

3105    0,-

kunststof glijders met viltinzet, voor gevoelige en 
gladde vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/32/33)

3115    29,-

kunststof glijders voor slede frame 
(alleen in combinatie met 3246/47/48)

3108    0,-

kunststof glijders met vilt voor slede frame 
(alleen in combinatie met 3246/47/48)

3118    10,-

kunststof glijders voor houten poot 
(alleen in combinatie met 3206/08/09)

3109    0,-

kunststof glijders met vilt voor houten poot 
(alleen in combinatie met 3206/08/09)

3119    10,-

harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt 
(alleen in combinatie met spinvoet 3226/27/28)

3101 -   0,-

zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren 
(alleen in combinatie met spinvoet 3226/27/28)

3102 -   0,-

harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 
(alleen in combinatie met spinvoet 3226/27/28)

3103 -   23,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 
(alleen in combinatie met spinvoet 3226/27/28)

3104 -   23,-

zithoogte 44 cm 
(alleen in combinatie met houten poot 3206/08/09 of slede frame 

3246/47/48)

3318    10,-

44 cm 
(alleen in combinatie met spinvoet 3226/27/28)

3318 -   0,-

44 cm, gasveer met terugdraaimechaniek 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/32/33)

3319    35,-

44 cm met basisvering 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/32/33)

3321    32,-

overige kenmerken zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd* P001    37,-

* P001: Comfort + (17) dubbele prijs
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Wooom Bijzet tafel
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

50.. 51.. 52.. 55.. 60..

woo25

Volkern 
blad 

Melami-
ne 

Hout 
fineer 2 

Hout 
fineer 3 

HPL soft 
touch 

70 x 70 cm 8570 - 627,- 776,- 848,- 776,-

80 x 80 cm 8580 - 643,- 809,- 914,- 809,-

woo24

50 x 42 cm 8550 622,- - - - -

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code woo25 woo24 Prijs

tafelhoogte 43 cm 7043  - 0,-

53 cm 7053  - 20,-

47-78 cm in hoogte verstelbaar 7047 -  0,-

62 cm 7062 -  0,-

onderstel aluminium zwart, 4-teens 3231   0,-

wit-grijs, 4-teens 3232 24,- 14,-

gepolijst, 4-teens 3233  - 108,-

wielen / glijders universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren 3105   0,-

kunststof glijders met viltinzet, voor gevoelige en 
gladde vloeren

3115  - 29,-

Volkern blad zwart 5035, puur wit 5031 

Melamine puur wit 5110, grafietzwart 5111, wit-grijs 5112 

fineer eiken natuur 5203, wengékleurig eikenfineer 5204, fineer essen natuur 5205, walnoten fineer 5513 

HPL soft touch zwart 6030, wit-grijs 6058, zand 6056
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Design: Jörg Bernauer

LIM is het 'nieuwe werken'. Ontworpen voor de werkomgeving van vandaag. En van morgen.

Basisprijs
af 413,-

LIM
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LIM

Bureaustoelen

-  Passend tot 130 kg lichaamsgewicht
-  Synchroonmechanisme met automatische regeling van de tegendruk van de rug
-  Bewegingsverloop met optimaal contact met de bekkenkam via de volledige openingshoek
-  Verhouding zit-/leuningneiging 1:3,5
-  Openingshoek van de rugleuning 30°

-  Automatische aanpassing aan het individuele lichaamsgewicht
-  ca. 50-130 kg, afhankelijk van de lichaamsproporties

-  Openingshoek vergrendelbaar in de 0° stand

-  40-51 cm met basisvering, zwart
-  Door middel van veiligheidsgasveer

-  Zitdiepte 46 cm
-  Het membraan is een zachte, grijze kunststof zitting (PP-TPO)
-  Optioneel verkrijgbaar met verwisselbare tricotagenet-zitbekleding (Changeable) in 9 kleuren; of

zitkussen met 25 mm PU-vormschuimkussen (FCK vrij schuim)

-  Rugschaal van zwart polypropyleen
-  Laat dynamische rechts-links-bewegingen toe
-  Optioneel verkrijgbaar met elastisch zachte rugmembraan, grijze kunststof (PP-TPO) of verwisselbare

tricotagenet-rugbekleding (Changeable) in 9 kleuren; of rugkussen met 10 mm PU-vormschuimkussen
(FCK vrij schuim)

-  Optioneel: 7 cm in hoogte verstelbare armleuning in zwart of wit-grijs; of vaste armlegger in zwart of
wit-grijs

-  Gewichtsafhankelijk geremde wielen
-  Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 65 mm

-  Geschikt voor kleine verpakking

-  GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551 / DIN EN 16139
-  EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241
-  Greenguard-certificering
-  IGR zegel „Ergonomic Product“

Functionaliteit

Lichaamsgewichts-
instelling

Synchroonblokkering 

Zithoogte-instelling

Zitting

Rugleuning

Armleuning

Wielen

Transport optie 

Normen en certificaten

Garantietermijn -  5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)
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Afmetingen
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46

lim98
met armleuningen: 12 kg
zonder armleuningen: 11 kg

Benodigde stof

Benodigd leer op aanvraag

Model van dezelfde kleur

Zitting en Rugleuning

in verschillende kleuren

Zitting

in verschillende kleuren

Rugleuning

lim98 0,98 x 1,40 m 0,63 x 1,40 m 0,51 x 1,40 m
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LIM Bureaustoelen
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

00 04 05 06 17 48 09 19

lim98

Chicago 
Nova 
Era 

Fame 
Malta 
Step 
Cura 

Evida Comfort 
+ 

Speciale 
stoffen 

Leer 
premium 

+ 

Stof 
klant 

Leer 
klant 

LIM PURE

kunststof rug zitting met 
membraan

P500 413,- - - - - - - -

zitting gestoffeerd P900 - 477,- 491,- 508,- 600,- 608,- 471,- 516,-

rug met membraan zitting met 
membraan

P550 473,- - - - - - - -

zitting gestoffeerd P950 - 537,- 551,- 568,- 660,- 668,- 530,- 575,-

LIM PADDED

rug gestoffeerd zitting gestoffeerd P990 - 627,- 660,- 696,- 867,- 974,- 615,- 675,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code lim98 Prijs

variant kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961  0,-

wit-grijs 3962  23,-

detail bevestiging rugschaal 
(niet in combinatie met PURE P500, P900)

zwart D061  0,-

wit-grijs D062  0,-

armleuningen zonder armleuningen 3500  0,-

in hoogte verstelbare armlegger zwart 3523  76,-

wit-grijs 3524  87,-

armlegger zwart 3533  125,-

wit-grijs 3534  136,-

onderstel kunststof zwart 3217  0,-

wit-grijs 3218  19,-

aluminium 
(alleen in combinatie met counterstoel)

zwart 3201  70,-

wit-grijs 3205  89,-

wielen / glijders harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103  0,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104  0,-

counterstoel glijders en voetenring 
(alleen in combinatie met kruisvoet aluminium)

3107  219,-

viltglijder en voetenring 
(alleen in combinatie met kruisvoet aluminium)

3117  249,-

rem-stop wielen ø 50 mm en voetring 
(alleen in combinatie met kruisvoet aluminium)

3127  246,-

zithoogte 40-51 cm met basisvering 3301  0,-

60-85 cm gasveer voor counterstoel 3305  0,-

42-56 cm met basisvering
(niet in combinatie met PURE P500)

3306  21,-

overige kenmerken verstelbare lendensteun 
(6 cm in hoogte verstelbaar; niet in combinatie met PURE P500, P900)

3817  12,-

verlenging zitdiepte 
(bij P500 alleen in combinatie met armlegger 3533/34; bij P900 in combinatie met 

armlegger 3523/24/33/34)

3711  16,-

Changeable* 
2 stuks (alleen in combinatie met membraan zitting en rug)

0033  106,-

Changeable* 
1 stuk (alleen in combinatie met membraan zitting of rug)

0034  53,-

pakketverzending in kleinverpakking (76 x 66 x 44cm)*** 
(niet in combinatie met counterstoel)

3991 

zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd** 
(alleen in combinatie met PADDED P990)

P001  16,-

* verwisselbare bekleding van tricotagenet, verkrijgbaar in 9 kleuren: zwart (CH01), grijs-bruin (CH02), zand (CH03), amarena-rood (CH04), mosterd-geel (CH05), 
olijf (CH06), blauw-grijs (CH07), wit-grijs (CH08), antraciet (CH09). Changeable achteraf aan te brengen, zie pagina Accessoires achteraf te monteren. 

** P001: Comfort + (17) dubbele prijs 
*** vracht en verpakking netto/stoelen: BENELUX 18€; andere landen op aanvraag 
      Het membraan is een zachte, grijze kunststof zitting resp. rugleuning

LIM CHANGE
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Design: Jörg Bernauer

Ingewikkeld is passé, de toekomst is eenvoudig. Volledig automatisch reagerende 
functies zorgen heel eenvoudig voor bewegend zitten in een ideale positie.

Basisprijs
af 910,-

Basisprijs
af 925,-

Basisprijs
af 1.066,-

Basisprijs
af 1.081,-

Connex2
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Connex2

Padded, Mesh

-  Passend tot 140 kg lichaamsgewicht
-  Puntsynchroonmechanisme met geïntegreerde automatische gewichtsinstelling
-  Verhouding zit-/leuningneiging 1:3,5
-  Openingshoek van de rugleuning 30° (23° naar achteren / 7° naar voren bij zitneiging)
-  Bewegingsverloop met optimaal contact met de bekkenkam via de volledige openingshoek

-  Automatische aanpassing aan het individuele lichaamsgewicht
-  ca. 50-140 kg, afhankelijk van de lichaamsproporties

-  In 4 standen individueel instelbaar (0° / 8° / 16° / 23°)
-  Openingshoek 91°

-  3D-beweging van de zitting, geactiveerd door verplaatsing van het lichaamszwaartepunt in
verschillende zitposities

-  Geïntegreerde zittinghelling door de voorzijde van de zitting max. 4° te laten zakken
-  Geïntegreerde, zijdelingse rechts-links-beweging met max. 4°

-  40-54 cm
-  Door middel van veiligheidsgasveer

-  39-46 cm
-  Zitdiepteverstelling 7 cm
-  Met automatische terugstelveer

-  65 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim
-  Schuimdichtheid 70 kg/m³
-  De zitting kan worden verwisseld door een servicemedewerker
-  Zitschaal van PP (polypropyleen)
-  De bedieningselementen zijn bevestigd aan de zitschaal
-  Bedieningselementen met pictogrammen voor intuïtieve bediening

-  cnx99 / cnx98: 60 cm
-  cnx95: 81 cm
-  Laat dynamische rechts-links-bewegingen toe
-  40 mm PU-vormschuim vulling, cfk-vrij geschuimd, met ergonomische omtrek
-  Schuimdichtheid 60 kg/m³
-  Het kussen kan worden verwisseld door een servicemedewerker
-  Rugschaal van PP
-  cnx89 / cnx88 : 60 cm
-  cnx85: 81 cm
-  Laat dynamische rechts-links-bewegingen toe
-  Zelfdragend, glasvezelversterkt kunststof frame in zwart of wit-grijs (RAL 7035)
-  3D-tricotagenet (100% polyester), zwart, voor optimale drukverdeling zonder elasticiteitsverlies

-  cnx99 / cnx89: In hoogte verstelbaar 9 cm en traploos 30° draaibaar
-  Voor model in stof, hoofdsteun in Skai Evida zwart, een ademende polyurethaan bekleding
-  Voor model in leer, hoofdsteun in leer
-  Perfecte aanpassing aan vorm en positie van het hoofd, dus geen drukplekken
-  cnx95: Voorzijde neksteun altijd in leer premium + zwart danwel in de kleur van leren bekleding van

de stoel. Achterzijde zoals de stoffering van de rugschaal.

-  cnx99 / cnx98 /cnx95: Lendensteun in hoogte verstelbaar 10 cm

-  3D-arm supports
-  Rechts/links 13° draaibaar
-  11 cm in hoogte verstelbaar
-  Armsteun in breedte met 1,5 cm verstelbaar
-  Armsteun 2 cm naar voren verstelbaar

-  Gewichtsafhankelijk geremde wielen
-  Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 65 mm

-  GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551
-  Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)
-  EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241
-  ANSI / BIFMA X 5.1 gekeurd
-  Der Blaue Engel-certificering (RAL-UZ 117)
-  Greenguard-certificering
-  German Design Award 2018
-  iF product design award 2018
-  RedDot Design award 2020

Functionaliteit

Lichaamsgewichts-
instelling

Synchroonblokkering

Zitneiging

Zithoogte-instelling 

Zitdiepte-instelling

Zitting

Rugleuning

Neksteun

Lendensteun 

Armleuning

Wielen

Normen en certificaten

Garantietermijn -  5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Padded conferentiefauteuil op kruisvoet, Mesh conferentiefauteuil op kruisvoet

Functionaliteit -  Passend tot 140 kg lichaamsgewicht
-  Puntsynchroonmechanisme met geïntegreerde automatische gewichtsinstelling
-  Verhouding zit-/leuningneiging 1:3,5
-  Openingshoek van de rugleuning 30° (23° naar achteren / 7° naar voren bij zitneiging)
-  Bewegingsverloop met optimaal contact met de bekkenkam via de volledige openingshoek

Lichaamsgewichtsinstel-
ling

-  Automatische aanpassing aan het individuele lichaamsgewicht
-  ca. 50-140 kg, afhankelijk van de lichaamsproporties

Synchroonblokkering -  In 2 standen individueel instelbaar (0° / 23°)
-  Openingshoek 91°

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)
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 Padded conferentiefauteuil op kruisvoet, Mesh conferentiefauteuil op kruisvoet

Zitneiging -  3D-beweging van de zitting, geactiveerd door verplaatsing van het lichaamszwaartepunt in
verschillende zitposities

-  Geïntegreerde zittinghelling door de voorzijde van de zitting max. 4° te laten zakken
-  Geïntegreerde, zijdelingse rechts-links-beweging met max. 4°

Zithoogte-instelling -  40-54 cm
-  Met basisvering

Zitdiepte-instelling -  39-44 cm
-  Zitdiepteverstelling 5 cm
-  Met automatische terugstelveer

Zitting -  65 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim
-  Schuimdichtheid 70 kg/m³
-  De zitting kan worden verwisseld door een servicemedewerker
-  Zitschaal van PP
-  De bedieningselementen zijn bevestigd aan de zitschaal
-  Bedieningselementen met pictogrammen voor intuïtieve bediening

Rugleuning -  cnx91: 81 cm
-  cnx90 : 60 cm
-  Laat dynamische rechts-links-bewegingen toe
-  40 mm PU-vormschuim vulling, cfk-vrij geschuimd, met ergonomische omtrek
-  Schuimdichtheid 60 kg/m³
-  Het kussen kan worden verwisseld door een servicemedewerker
-  Rugschaal van PP
-  cnx81: 81 cm
-  cnx80: 60 cm
-  Laat dynamische rechts-links-bewegingen toe
-  Zelfdragend, glasvezelversterkt kunststof frame in zwart of wit-grijs (RAL 7035)
-  3D-tricotagenet (100% polyester), zwart, voor optimale drukverdeling zonder elasticiteitsverlies

Neksteun -  cnx91: Voorzijde neksteun altijd in leer premium + zwart danwel in de kleur van leren bekleding van
de stoel. Achterzijde zoals de stoffering van de rugschaal.

Lendensteun -  cnx91 / cnx90: Lendensteun in hoogte verstelbaar 10 cm

Armleuning -  3D-arm supports
-  Rechts/links 13° draaibaar
-  11 cm in hoogte verstelbaar
-  Armsteun in breedte met 1,5 cm verstelbaar
-  Armsteun 2 cm naar voren verstelbaar

Glijders -  Universeel glijders, zwart

Normen en certificaten -  GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
-  Der Blaue Engel-certificering (RAL-UZ 117)
-  Greenguard-certificering

Garantietermijn -  5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)
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Afmetingen
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met armleuningen: 20 kg

Benodigde stof

Model van dezelfde kleur

Zitting en Rugleuning

in verschillende kleuren

Zitting

in verschillende kleuren

Rugleuning Neksteun
cnx99 1,00 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m 0,54 x 1,30 m
cnx98 1,00 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m -
cnx95 1,30 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m 1,25 x 1,30 m -
cnx91 1,30 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m 1,25 x 1,30 m -
cnx90 1,00 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m -
cnx89 - 0,75 x 1,30 m - 0,54 x 1,30 m
cnx88 - 0,75 x 1,30 m - -
cnx85 - 0,75 x 1,30 m - -
cnx81 - 0,75 x 1,30 m - -
cnx80 - 0,75 x 1,30 m - -
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Connex2 Padded
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

09
Stof klant

19
Leer klant

cnx99 1.062,- 1.091,- 1.123,- 1.325,- 1.611,- 1.052,- 1.157,-

cnx98 910,- 939,- 971,- 1.173,- 1.434,- 900,- 990,-

cnx95 1.479,- 1.527,- 1.581,- 1.895,- 2.152,- 1.464,- 1.610,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code cnx99 cnx98 cnx95 Prijs

bekleding rugleuning voorzijde bekleed, achterzijde kunststof P840   - 0,-

rugleuning rondom gestoffeerd P850   

prijs afhankelijk van de stofgroep 04 139,- 139,- -

05 159,- 159,- -

06 179,- 179,- -

17 257,- 257,- -

48 289,- 289,- -

09 134,- 134,- -

19 147,- 147,- -

variant kunststof delen zitschaal 
en rug

zwart 3961    0,-

wit-grijs 3962    58,-

bedieningshendel 
kleur

zwart 3721    0,-

wit-grijs 3725    0,-

blauw 3726    0,-

groen 3727    0,-

oranje 3728    0,-

rood 3729    0,-

armleuningen 3D-arm supports zwart, met soft 
armleuningdekjes

3566    0,-

zwart, met leren 
armleuningdekjes

3586    139,-

3D-arm supports XL zwart, met 
armleuningdekjes van 
imitatieleer

3538    146,-

zitting basisuitvoering 3750    0,-

boxspring zitting (pocketveren) 3751    77,-

rugleuningdrager 
kleur

aluminium zwart 3801    0,-

gepolijst 3803    122,-

wit-grijs 3805    0,-

onderstel kunststof zwart 3221    0,-

wit-grijs 3225    19,-

design aluminium zwart 3241    26,-

gepolijst 3243    72,-

wit-grijs 3245    35,-

wielen / glijders harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103    0,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104    0,-

harde wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor tapijt 3113    81,-

zachte wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor harde 
vloeren

3114    81,-
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Connex2 Padded
Optie Beschrijving Code cnx99 cnx98 cnx95 Prijs

counterstoel glijders en voetenring 
(alleen in combinatie met kruisvoet aluminium; zonder schuifzit 3420)

3107   - 219,-

viltglijder en voetenring 
(alleen in combinatie met kruisvoet aluminium; zonder schuifzit 3420)

3117   - 249,-

zithoogte 60-85 cm gasveer voor counterstoel
(alleen in combinatie met kruisvoet aluminium; zonder schuifzit 3420)

3305   - 0,-

40-54 cm, zwart 3340    0,-

40-54 cm met basisvering, zwart 3341    32,-

46-60 cm met basisvering, zwart 3343    44,-

overige kenmerken zitdiepteverstelling 
(39 - 46 cm, met terugstelveer)

3420    0,-

automatische instelling op het lichaamsgewicht* 
(ca. 50 - 140 kg)

3450    0,-

verstelbare lendensteun 
(2 cm in diepte verstelbaar)

3817    43,-

verstelbare lendensteun 
(10 cm in hoogte te verstellen)

3820    0,-

geïntegreerde 3D-beweging van de zitting 3440    0,-

hygiënebescherming (1 stuk), zwart 0037  - - 33,-

zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd** P001    46,-

diamant stiksel klein in zitting en rug PN01    156,-

diamant stiksel groot in zitting en rug PN02    156,-

* Afhankelijk van de lichaamsproporties 

** P001: Comfort + (17) dubbele prijs
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Connex2 Mesh
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

09
Stof klant

19
Leer klant

cnx89 1.077,- 1.098,- 1.119,- 1.270,- 1.364,- 1.071,- 1.178,-

cnx88 925,- 946,- 967,- 1.118,- 1.187,- 919,- 1.011,-

cnx85 1.150,- 1.171,- 1.192,- 1.343,- 1.412,- 1.144,- 1.258,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code cnx89 cnx88 cnx85 Prijs

variant kunststof delen zitschaal 
en rug

zwart 3961    0,-

wit-grijs 3962    58,-

bedieningshendel 
kleur

zwart 3721    0,-

wit-grijs 3725    0,-

blauw 3726    0,-

groen 3727    0,-

oranje 3728    0,-

rood 3729    0,-

armleuningen 3D-arm supports zwart, met soft 
armleuningdekjes

3566    0,-

zwart, met leren 
armleuningdekjes

3586    139,-

3D-arm supports XL zwart, met 
armleuningdekjes van 
imitatieleer

3538    146,-

zitting basisuitvoering 3750    0,-

boxspring zitting (pocketveren) 3751    77,-

rugleuningdrager 
kleur

aluminium zwart 3801    0,-

gepolijst 3803    122,-

wit-grijs 3805    0,-

netbespanning zwart 2080    0,-

wit-grijs 2003    0,-

antraciet 2017    0,-

grijs 2018    0,-

smaragd 2019    0,-

saffier 2020    0,-

onderstel kunststof zwart 3221    0,-

wit-grijs 3225    19,-

design aluminium zwart 3241    26,-

gepolijst 3243    72,-

wit-grijs 3245    35,-

wielen / glijders harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103    0,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104    0,-

harde wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor tapijt 3113    81,-

zachte wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor harde 
vloeren

3114    81,-

olijf 2021    0,-
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Connex2 Mesh
Optie Beschrijving Code cnx89 cnx88 cnx85 Prijs

counterstoel glijders en voetenring 
(alleen in combinatie met kruisvoet aluminium; zonder schuifzit 3420)

3107   - 219,-

viltglijder en voetenring 
(alleen in combinatie met kruisvoet aluminium; zonder schuifzit 3420)

3117   - 249,-

zithoogte 60-85 cm gasveer voor counterstoel
(alleen in combinatie met kruisvoet aluminium; zonder schuifzit 3420)

3305   - 0,-

40-54 cm, zwart 3340    0,-

40-54 cm met basisvering, zwart 3341    32,-

46-60 cm met basisvering, zwart 3343    44,-

overige kenmerken zitdiepteverstelling 
(39 - 46 cm, met terugstelveer)

3420    0,-

automatische instelling op het lichaamsgewicht* 
(ca. 50 - 140 kg)

3450    0,-

lordomatic (lendensteun) 
(autoadaptief tot 7 cm)

3818    93,-

hoofdsteun PK00 - -  179,-

geïntegreerde 3D-beweging van de zitting 3440    0,-

hygiënebescherming (1 stuk), zwart 0037  - - 33,-

* Afhankelijk van de lichaamsproporties
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Connex2 Padded conferentiefauteuil op kruisvoet
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

09
Stof klant

19
Leer klant

cnx91 1.635,- 1.683,- 1.737,- 2.051,- 2.308,- 1.620,- 1.782,-

cnx90 1.066,- 1.095,- 1.127,- 1.329,- 1.590,- 1.056,- 1.162,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code cnx91 cnx90 Prijs

bekleding rugleuning voorzijde bekleed, achterzijde kunststof P840 -  0,-

rugleuning rondom gestoffeerd P850  

prijs afhankelijk van de stofgroep 04 - 139,-

05 - 159,-

06 - 179,-

17 - 257,-

48 - 289,-

09 - 134,-

19 - 147,-

variant kunststof delen zitschaal 
en rug

zwart 3961   0,-

wit-grijs 3962   58,-

bedieningshendel 
kleur

zwart 3721   0,-

wit-grijs 3725   0,-

blauw 3726   0,-

groen 3727   0,-

oranje 3728   0,-

rood 3729   0,-

armleuningen 3D-arm supports zwart, met soft 
armleuningdekjes

3566   0,-

zwart, met leren 
armleuningdekjes

3586   139,-

3D-arm supports XL zwart, met 
armleuningdekjes van 
imitatieleer

3538   146,-

zitting basisuitvoering 3750   0,-

boxspring zitting (pocketveren) 3751   77,-

rugleuningdrager 
kleur

aluminium zwart 3801   0,-

gepolijst 3803   122,-

wit-grijs 3805   0,-

onderstel aluminium gepolijst, 4-teens 3233   0,-

hoogglans verchroomd, 
4-teens

3235   157,-

gepolijst, 4-teens, voor 
wielen

3238   0,-
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Connex2 Padded conferentiefauteuil op kruisvoet
Optie Beschrijving Code cnx91 cnx90 Prijs

wielen / glijders harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)

3103   36,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)

3104   36,-

harde wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor tapijt 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)

3113   101,-

zachte wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor harde 
vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)

3114   101,-

universeel glijders,voor zachte en stroeve vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)

3106   0,-

voetglijders met vilt, voor gevoelige en gladde 
vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)

3116   30,-

zithoogte 40-54 cm met basisvering, verchroomd, voor glijders
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)

3314   0,-

41-47 cm gasveer met terugdraaimechaniek,
verchroomd, voor glijders
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)

3315   25,-

41-47 cm gasveer met terugdraaimechaniek,
verchroomd, voor wielen
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)

3316   25,-

40-54 cm met basisvering, zwart, voor wielen
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)

3341   0,-

overige kenmerken zitdiepteverstelling 
(39 - 44 cm, met terugstelveer)

3420   0,-

automatische instelling op het lichaamsgewicht* 
(ca. 50 - 140 kg)

3450   0,-

verstelbare lendensteun 
(2 cm in diepte verstelbaar)

3817   43,-

verstelbare lendensteun 
(10 cm in hoogte te verstellen)

3820   0,-

geïntegreerde 3D-beweging van de zitting 3440   0,-

zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd** P001   46,-

diamant stiksel klein in zitting en rug PN01   156,-

diamant stiksel groot in zitting en rug PN02   156,-

* Afhankelijk van de lichaamsproporties 

** P001: Comfort + (17) dubbele prijs
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Connex2 Mesh conferentiefauteuil op kruisvoet
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

09
Stof klant

19
Leer klant

cnx81 1.306,- 1.327,- 1.348,- 1.499,- 1.568,- 1.300,- 1.430,-

cnx80 1.081,- 1.102,- 1.123,- 1.274,- 1.343,- 1.075,- 1.183,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code cnx81 cnx80 Prijs

variant kunststof delen zitschaal 
en rug

zwart 3961   0,-

wit-grijs 3962   58,-

bedieningshendel 
kleur

zwart 3721   0,-

wit-grijs 3725   0,-

blauw 3726   0,-

groen 3727   0,-

oranje 3728   0,-

rood 3729   0,-

armleuningen 3D-arm supports zwart, met soft 
armleuningdekjes

3566   0,-

zwart, met leren 
armleuningdekjes

3586   139,-

3D-arm supports XL zwart, met 
armleuningdekjes van 
imitatieleer

3538   146,-

zitting basisuitvoering 3750   0,-

boxspring zitting (pocketveren) 3751   77,-

rugleuningdrager 
kleur

aluminium zwart 3801   0,-

gepolijst 3803   122,-

wit-grijs 3805   0,-

netbespanning 2080   0,-

2003   0,-

2017   0,-

2018   0,-

2019   0,-

2020   0,-

onderstel aluminium gepolijst, 4-teens 3233   0,-

hoogglans verchroomd, 
4-teens

3235   157,-

gepolijst, 4-teens, voor 
wielen

3238   0,-

wielen / glijders harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)

3103   36,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)

3104   36,-

harde wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor tapijt 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)

3113   101,-

zachte wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor harde 
vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)

3114   101,-

universeel glijders,voor zachte en stroeve vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)

3106   0,-

voetglijders met vilt, voor gevoelige en gladde 
vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)

3116   30,-

2021   0,-

zwart

wit-grijs

antraciet

grijs

smaragd

saffier

olijf
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Connex2 Mesh conferentiefauteuil op kruisvoet
Optie Beschrijving Code cnx81 cnx80 Prijs

zithoogte 40-54 cm met basisvering, verchroomd, voor glijders
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)

3314   0,-

41-47 cm gasveer met terugdraaimechaniek,
verchroomd, voor glijders
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)

3315   25,-

41-47 cm gasveer met terugdraaimechaniek,
verchroomd, voor wielen
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)

3316   25,-

40-54 cm met basisvering, zwart, voor wielen
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)

3341   0,-

overige kenmerken zitdiepteverstelling 
(39 - 44 cm, met terugstelveer)

3420   0,-

automatische instelling op het lichaamsgewicht* 
(ca. 50 - 140 kg)

3450   0,-

lordomatic (lendensteun) 
(autoadaptief tot 7 cm)

3818   93,-

hoofdsteun PK00  - 179,-

geïntegreerde 3D-beweging van de zitting 3440   0,-

* Afhankelijk van de lichaamsproporties
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Design: Jörg Bernauer

De Mera familie voldoet aan alle eisen die men aan een moderne 
kantoorinrichting kan stellen, met een assortiment-op-maat wat betreft vorm, 
kleur, functionaliteit en prijs-kwaliteitverhouding.

Basisprijs
af 392,-

Basisprijs
af 616,-

Basisprijs
af 629,-

Basisprijs
af 629,-

Basisprijs
af 691,-

Basisprijs
af 775,-

Mera
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Mera

Padded (bureaustoel met gestoffeerde rugleuning), Diamond (bureaustoel met rondom gestoffeerde rugleuning), Network (bureau-

stoel met kunststof netrug), Mesh (bureaustoel met tricotagenet)

-  Passend tot 140 kg lichaamsgewicht
-  Puntsynchroonmechanisme
-  Met progressieve tegendruk
-  Verhouding zit-/leuningneiging 1:4
-  Openingshoek van de rugleuning is 26°

-  45-125 kg
-  Gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand
-  Maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging

-  In 2 standen individueel instelbaar (0° / 16°)
-  Openingshoek 90°

-  Vooraf in te stellen zittinghelling van + 1° of - 4° (Delta 5°)
-  Bevordert een rechte zithouding en richt de bekkenkam op
-  Eenvoudige tuimelaarbediening

-  40-51 cm
-  Door middel van veiligheidsgasveer

-  Zitdiepte 42 cm
-  65 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim
-  Schuimdichtheid 60 kg/m³
-  De zitting kan worden verwisseld door een servicemedewerker

-  mer99 / mer98: 59 cm
-  Zelfdragende, glasvezelversterkte kunststof schaal, zwart of wit-grijs (RAL 7035), laat dynamische

rechts-links-bewegingen toe
-  35 mm PU-vormschuim vulling, FCK vrij schuim, ergonomisch gevormd
-  Schuimdichtheid 60 kg/m³
-  Het kussen kan worden verwisseld door een servicemedewerker
-  mer95 / mer94: 59 cm
-  Volledig beklede rugleuning met PU-snijschuimkussen 10 mm, FCK vrij schuim,

op flexibel elastisch netmateriaal
-  De uiterst elastische gordelstructuur (van kruiselings verlopende banden) met verschillende

elasticiteiten zorgt voor een hoog ondersteunend comfort van het bovenlichaam
-  mer89 / mer88: 59 cm
-  Zelfdragend, glasvezelversterkt kunststof frame met ingespoten kunststof netbespanning in zwart of

wit-grijs (RAL 7035). Maakt dynamische rechts-links-bewegingen mogelijk
-  De uiterst elastische gordelstructuur (van kruiselings verlopende banden) met verschillende

elasticiteiten zorgt voor een hoog ondersteunend comfort van het bovenlichaam
-  mer85 / mer84: 59 cm
-  Zelfdragend, glasvezelversterkt kunststof frame in zwart of wit-grijs (RAL 7035). Maakt dynamische

rechts-links-bewegingen mogelijk
-  3D-tricotagenet (100% polyester), zwart, voor optimale drukverdeling zonder elasticiteitsverlies

-  mer99 / mer95 / mer89 / mer85: In hoogte verstelbaar 9 cm en traploos 30° draaibaar
-  Voor model in stof, hoofdsteun in Skai Evida zwart, een ademende polyurethaan bekleding
-  Voor model in leer, hoofdsteun in leer
-  Perfecte aanpassing aan vorm en positie van het hoofd, dus geen drukplekken

-  mer99 / mer98: Lendensteun in hoogte verstelbaar 9 cm

-  Gewichtsafhankelijk geremde wielen
-  Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 50 mm

-  GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551
-  Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)
-  EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241
-  Der Blaue Engel-certificering (RAL-UZ 117)
-  Greenguard-certificering
-  iF product design award 2012

Functionaliteit

Lichaamsgewichts-
instelling

Synchroonblokkering 

Zitneiging

Zithoogte-instelling 

Zitting

Rugleuning

Neksteun

Lendensteun

Wielen

Normen en certificaten

Garantietermijn -  5 jaar garantie (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Padded & Mesh conferentiefauteuil op kruisvoet, Padded & Mesh bezoekerstoel

Onderstel -  Passend tot 130 kg lichaamsgewicht
-  mer70 / mer60: Ronde buis onderstel Ø 25 mm, zwart, met glijders
-  4-teens kruisvoet zwart met glijders
-  Met terugdraaimechaniek
-  mer57 / mer47: Stapelbaar
-  mer56 / mer46: Niet stapelbaar
-  Ronde buis onderstel Ø 25 mm, zwart

Zitting -  40 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim
-  Schuimdichtheid 60 kg/m³
-  De zitting kan worden verwisseld door een servicemedewerker
-  Naadvrije bekleding

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)
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 Padded & Mesh conferentiefauteuil op kruisvoet, Padded & Mesh bezoekerstoel

Rugleuning -  Kunststof schaal van PP (polypropyleen), zwart of wit-grijs (RAL 7035)
-  mer70 / mer57 / mer56: 43 cm
-  Het kussen kan worden verwisseld door een servicemedewerker
-  Optimale drukverdeling op leuning
-  mer60 / mer47 / mer46: 43 cm
-  Draagframe met 3D-tricotagenet, zwart bespannen
-  Materiaal polyester
-  Optimale drukverdeling en steunpunten op lendenhoogte door ingeweven, versterkte draad

Armleuning -  Gesloten armleuningen, zwart of wit-grijs (RAL 7035), gemaakt van met glasvezel
versterkt PP kunststof

Glijders -  mer70 / mer60: Universeel glijders, zwart
-  mer57 / mer47: Universeel glijders, zwart
-  mer56 / mer46: Zonder glijders

Normen en certificaten -  GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
-  Greenguard-certificering
-  If Product Design award 2012

Garantietermijn -  5 jaar garantie (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)
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Afmetingen
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zonder armleuningen: 17 kg / 16 kg
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mer85 / mer84
met armleuningen: 19 kg / 18 kg
zonder armleuningen: 17 kg / 16 kg
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mer60
met armleuningen: 11 kg
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mer56
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57 59
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mer47
met armleuningen: 9 kg
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57 62
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44
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66

mer46
met armleuningen: 9 kg
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Benodigde stof

Benodigd leer op aanvraag 

Model van dezelfde kleur

Zitting en Rugleuning

in verschillende kleuren

Zitting

in verschillende kleuren

Rugleuning
mer99 0,75 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m
mer98 0,75 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m
mer95 1,30 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m 0,55 x 1,30 m
mer94 1,30 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m 0,55 x 1,30 m
mer89 - 0,75 x 1,30 m -
mer88 - 0,75 x 1,30 m -
mer85 - 0,75 x 1,30 m -
mer84 - 0,75 x 1,30 m -
mer70 0,69 x 1,30 m 0,69 x 1,30 m 0,62 x 1,30 m
mer60 - 0,69 x 1,30 m -
mer57 0,69 x 1,30 m 0,69 x 1,30 m 0,62 x 1,30 m
mer56 0,69 x 1,30 m 0,69 x 1,30 m 0,69 x 1,30 m
mer47 - 0,69 x 1,30 m -
mer46 - 0,69 x 1,30 m -

Mera
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Mera Padded (bureaustoel met gestoffeerde rugleuning)
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame

Harlequin
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

09
Stof klant

19
Leer klant

mer99 767,- 804,- 853,- 1.051,- 1.383,- 757,- 833,-

mer98 616,- 653,- 702,- 900,- 1.207,- 606,- 667,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code mer99 mer98 Prijs

variant kunststof delen zitschaal 
en rug

zwart 3961   0,-

wit-grijs 3962   58,-

armleuningen zonder armleuningen 3500   0,-

in hoogte verstelbare 
armlegger 
(inclusief breedteverstelling 

3917)

zwart 3545   146,-

wit-grijs 3546   163,-

3D-arm supports 
(inclusief breedteverstelling 

3917)

zwart 3549   193,-

zwart, met soft 
armleuningdekjes

3550   215,-

wit-grijs 3551   210,-

Z-armleuningen zwart 3553   163,-

4F-arm supports 
aluminium 
(inclusief breedteverstelling 

3917)

zwart 3557   264,-

zwart, met leren 
armleuningdekjes

3577   403,-

gepolijst 3559   298,-

gepolijst, met leren 
armleuningdekjes

3579   437,-

zitting basisuitvoering 3750   0,-

celligence®-zitting 
(luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)

3752   108,-

onderstel kunststof zwart 3221   0,-

wit-grijs 3225   19,-

aluminium zwart 3201   26,-

aluminiumkleurig 3202   35,-

gepolijst 3203   72,-

wit-grijs 3205   35,-

wielen / glijders harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt 3101   0,-

zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren 3102   0,-

harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103   23,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104   23,-

counterstoel glijders en voetenring 3107   219,-

viltglijder en voetenring 3117   249,-

zithoogte 40-51 cm 3300   0,-

40-51 cm met basisvering 3301   32,-

46-60 cm met basisvering 3303   39,-

60-85 cm gasveer voor counterstoel 3305   0,-

42-56 cm met basisvering 3306   37,-
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Mera Padded (bureaustoel met gestoffeerde rugleuning)
Optie Beschrijving Code mer99 mer98 Prijs

overige kenmerken zitdiepteverstelling 
(zitting 6 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)

3420   78,-

zitneiging 
(van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)

3424   0,-

lichaamsgewicht instelling 
(60 - 140 kg)

3432   45,-

breedteverstelling voor Z-armleuningen zonder 
gereedschap

3917   38,-

verstelbare lendensteun 
(2 cm in diepte verstelbaar)

3817   43,-

verstelbare lendensteun 
(9 cm in hoogte verstelbaar)

  0,-

hygiënebescherming (1 stuk), zwart 0037  - 33,-

zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd* P001   37,-

* P001: Comfort + (17) dubbele prijs
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Mera Diamond (bureaustoel met rondom gestoffeerde rugleuning)
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Era

05
Fame

Harlequin
Malta
Step
Cura

06
Evida

48
Leer 

premium +

09
Stof klant

mer95 926,- 985,- 1.035,- 1.559,- 913,-

mer94 775,- 834,- 884,- 1.383,- 762,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code mer95 mer94 Prijs

variant kunststof delen zitschaal 
en rug

zwart 3961   0,-

wit-grijs 3962   58,-

armleuningen zonder armleuningen 3500   0,-

in hoogte verstelbare 
armlegger 
(inclusief breedteverstelling 

3917)

zwart 3545   146,-

wit-grijs 3546   163,-

3D-arm supports 
(inclusief breedteverstelling 

3917)

zwart 3549   193,-

zwart, met soft 
armleuningdekjes

3550   215,-

wit-grijs 3551   210,-

Z-armleuningen zwart 3553   163,-

4F-arm supports 
aluminium 
(inclusief breedteverstelling 

3917)

zwart 3557   264,-

zwart, met leren 
armleuningdekjes

3577   403,-

gepolijst 3559   298,-

gepolijst, met leren 
armleuningdekjes

3579   437,-

zitting basisuitvoering 3750   0,-

celligence®-zitting 
(luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)

3752   108,-

onderstel kunststof zwart 3221   0,-

wit-grijs 3225   19,-

aluminium zwart 3201   26,-

aluminiumkleurig 3202   35,-

gepolijst 3203   72,-

wit-grijs 3205   35,-

wielen / glijders harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt 3101   0,-

zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren 3102   0,-

harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103   23,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104   23,-

counterstoel glijders en voetenring 3107   219,-

viltglijder en voetenring 3117   249,-

zithoogte 40-51 cm 3300   0,-

40-51 cm met basisvering 3301   32,-

46-60 cm met basisvering 3303   39,-

60-85 cm gasveer voor counterstoel 3305   0,-

42-56 cm met basisvering 3306   37,-
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Mera Diamond (bureaustoel met rondom gestoffeerde rugleuning)
Optie Beschrijving Code mer95 mer94 Prijs

overige kenmerken rugkussens met diamant-reliëfdruk* 
(niet in combinatie met Evida, leer premium +)

PR01   68,-

zitdiepteverstelling 
(zitting 6 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)

3420   78,-

zitneiging 
(van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)

3424   0,-

lichaamsgewicht instelling 
(60 - 140 kg)

3432   45,-

breedteverstelling voor Z-armleuningen zonder 
gereedschap

3917   38,-

verstelbare lendensteun 
(8 cm in hoogte verstelbaar)

3817   91,-

hygiënebescherming (1 stuk), zwart 0037  - 33,-

zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd** P001   46,-

* Levertijd + 2 weken 

** P001: Comfort + (17) dubbele prijs
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Mera Network (bureaustoel met kunststof netrug)
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame

Harlequin
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

09
Stof klant

19
Leer klant

mer89 780,- 808,- 835,- 974,- 1.111,- 774,- 851,-

mer88 629,- 657,- 684,- 823,- 935,- 623,- 685,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code mer89 mer88 Prijs

variant kunststof delen zitschaal 
en rug

zwart 3961   0,-

wit-grijs 3962   58,-

armleuningen zonder armleuningen 3500   0,-

in hoogte verstelbare 
armlegger 
(inclusief breedteverstelling 

3917)

zwart 3545   146,-

wit-grijs 3546   163,-

3D-arm supports 
(inclusief breedteverstelling 

3917)

zwart 3549   193,-

zwart, met soft 
armleuningdekjes

3550   215,-

wit-grijs 3551   210,-

Z-armleuningen zwart 3553   163,-

4F-arm supports 
aluminium 
(inclusief breedteverstelling 

3917)

zwart 3557   264,-

zwart, met leren 
armleuningdekjes

3577   403,-

gepolijst 3559   298,-

gepolijst, met leren 
armleuningdekjes

3579   437,-

zitting basisuitvoering 3750   0,-

celligence®-zitting 
(luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)

3752   108,-

onderstel kunststof zwart 3221   0,-

wit-grijs 3225   19,-

aluminium zwart 3201   26,-

aluminiumkleurig 3202   35,-

gepolijst 3203   72,-

wit-grijs 3205   35,-

bekleding zitting gestoffeerd, rug met kunststof netbespanning P830   0,-

zitting gestoffeerd, rug met kunststof netbespanning, 
met zwart tricotagenet

P860   105,-

zitting gestoffeerd, rug met kunststof netbespanning, 
met wit-grijs tricotagenet

P861   105,-

wielen / glijders harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt 3101   0,-

zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren 3102   0,-

harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103   23,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104   23,-

counterstoel glijders en voetenring 3107   219,-

viltglijder en voetenring 3117   249,-

zithoogte 40-51 cm 3300   0,-

40-51 cm met basisvering 3301   32,-

46-60 cm met basisvering 3303   39,-

60-85 cm gasveer voor counterstoel 3305   0,-

42-56 cm met basisvering 3306   37,-
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Mera Network (bureaustoel met kunststof netrug)
Optie Beschrijving Code mer89 mer88 Prijs

overige kenmerken zitdiepteverstelling 
(zitting 6 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)

3420   78,-

zitneiging 
(van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)

3424   0,-

lichaamsgewicht instelling 
(60 - 140 kg)

3432   45,-

breedteverstelling voor Z-armleuningen zonder 
gereedschap

3917   38,-

hygiënebescherming (1 stuk), zwart 0037  - 33,-
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Mera Mesh (bureaustoel met tricotagenet)
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame

Harlequin
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

09
Stof klant

19
Leer klant

mer85 780,- 808,- 835,- 974,- 1.111,- 774,- 851,-

mer84 629,- 657,- 684,- 823,- 935,- 623,- 685,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code mer85 mer84 Prijs

variant kunststof delen zitschaal 
en rug

zwart 3961   0,-

wit-grijs 3962   58,-

armleuningen zonder armleuningen 3500   0,-

in hoogte verstelbare 
armlegger 
(inclusief breedteverstelling 

3917)

zwart 3545   146,-

wit-grijs 3546   163,-

3D-arm supports 
(inclusief breedteverstelling 

3917)

zwart 3549   193,-

zwart, met soft 
armleuningdekjes

3550   215,-

wit-grijs 3551   210,-

Z-armleuningen zwart 3553   163,-

4F-arm supports 
aluminium 
(inclusief breedteverstelling 

3917)

zwart 3557   264,-

zwart, met leren 
armleuningdekjes

3577   403,-

gepolijst 3559   298,-

gepolijst, met leren 
armleuningdekjes

3579   437,-

zitting basisuitvoering 3750   0,-

celligence®-zitting 
(luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)

3752   108,-

netbespanning 2080   0,-

2003   0,-

2017   0,-

2018   0,-

2019   0,-

2020   0,-

onderstel kunststof zwart 3221   0,-

wit-grijs 3225   19,-

aluminium zwart 3201   26,-

aluminiumkleurig 3202   35,-

gepolijst 3203   72,-

wit-grijs 3205   35,-

wielen / glijders harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt 3101   0,-

zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren 3102   0,-

harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103   23,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104   23,-

counterstoel glijders en voetenring 3107   219,-

viltglijder en voetenring 3117   249,-

2021   0,-

zwart

wit-grijs

antraciet

grijs

smaragd

saffier

olijf
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Mera Mesh (bureaustoel met tricotagenet)
Optie Beschrijving Code mer85 mer84 Prijs

zithoogte 40-51 cm 3300   0,-

40-51 cm met basisvering 3301   32,-

46-60 cm met basisvering 3303   39,-

60-85 cm gasveer voor counterstoel 3305   0,-

42-56 cm met basisvering 3306   37,-

overige kenmerken zitdiepteverstelling 
(zitting 6 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)

3420   78,-

zitneiging 
(van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)

3424   0,-

lichaamsgewicht instelling 
(60 - 140 kg)

3432   45,-

breedteverstelling voor Z-armleuningen zonder 
gereedschap

3917   38,-

verstelbare lendensteun 
(6 cm in hoogte verstelbaar)

3817   46,-

hygiënebescherming (1 stuk), zwart 0037  - 33,-
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Mera Padded & Mesh conferentiefauteuil op kruisvoet
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame

Harlequin
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

09
Stof klant

19
Leer klant

mer70 691,- 723,- 743,- 868,- 994,- 685,- 754,-

mer60 738,- 770,- 790,- 915,- 1.041,- 732,- 805,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code mer70 mer60 Prijs

variant kunststof delen zitschaal 
en rug

zwart 3961   0,-

wit-grijs 3962   47,-

armleuningen kunststof 
armleuningdekje 
(alleen in combinatie met 

kunststof delen zitschaal en rug 

zwart 3961)

zwart 3510   0,-

kunststof 
armleuningdekje 
(alleen in combinatie met 

kunststof delen zitschaal en rug 

wit-grijs 3962)

wit-grijs 3514   0,-

onderstel zwart 3251   0,-

hoogglans verchroomd 3253   37,-

wit-grijs 3256   10,-

bekleding zitting gestoffeerd, rugleuning niet gestoffeerd P800  - 0,-

zitting gestoffeerd, rugleuning netbespanning P820 -  0,-

zitting gestoffeerd, rugleuning gestoffeerd P880  -

prijs afhankelijk van de stofgroep 04 62,- -

05 96,- -

06 116,- -

17 213,- -

48 204,- -

09 58,- -

19 62,- -

zitting gestoffeerd, rondom beklede rugleuning met 
diamant-reliëfdruk aan beide zijden* 
(niet in combinatie met Nova, Evida, Comfort +, leer premium +, leer 

klant)

P883  -

prijs afhankelijk van de stofgroep 04 192,- -

05 260,- -

09 183,- -

netbespanning zwart 
(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)

2080 -  0,-

wit-grijs 
(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug wit-grijs 3962)

2003 -  0,-

antraciet
(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)

2017 -  0,-

grijs 
(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)

2018 -  0,-

smaragd
(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)

2019 -  0,-

saffier
(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)

2020 -  0,-

olijf
(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)

2021 -  0,-



53

Mera Padded & Mesh conferentiefauteuil op kruisvoet
Optie Beschrijving Code mer70 mer60 Prijs

onderstel aluminium zwart, 4-teens 3231   0,-

wit-grijs, 4-teens 3232   9,-

gepolijst, 4-teens 3233   46,-

hoogglans verchroomd, 
4-teens

3235   203,-

zwart, 4-teens, voor wielen 3236   0,-

wit-grijs, 4-teens, voor 
wielen

3237   9,-

gepolijst, 4-teens, voor 
wielen

3238   46,-

wielen / glijders harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt 
(niet in combinatie met terugdraaimechaniek en kruisvoet 

3231/32/33/35)

3101   18,-

zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren 
(niet in combinatie met terugdraaimechaniek en kruisvoet 

3231/32/33/35)

3102   18,-

harde wielen Ø 50 mm, verchroomd, voor tapijt 
(niet in combinatie met terugdraaimechaniek en kruisvoet 

3231/32/33/35)

3111   101,-

zachte wielen Ø 50 mm, verchroomd, voor harde 
vloeren 
(niet in combinatie met terugdraaimechaniek en kruisvoet 

3231/32/33/35)

3112   101,-

universeel glijders,voor zachte en stroeve vloeren 
(niet in combinatie met kruisvoet 3236/37/38)

3106   0,-

voetglijders met vilt, voor gevoelige en gladde 
vloeren 
(niet in combinatie met kruisvoet 3236/37/38)

3116   30,-

overige kenmerken zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd** P001  - 23,-

* Levertijd + 2 weken 

** P001: Comfort + (17) dubbele prijs
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Mera Padded & Mesh bezoekerstoel
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame

Harlequin
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

09
Stof klant

19
Leer klant

mer57 400,- 432,- 452,- 577,- 703,- 394,- 433,-

mer56 392,- 424,- 444,- 569,- 695,- 386,- 425,-

mer47 447,- 479,- 499,- 624,- 750,- 441,- 485,-

mer46 439,- 471,- 491,- 616,- 742,- 433,- 476,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code mer57 mer56 mer47 mer46 Prijs

variant kunststof delen zitschaal 
en rug

zwart 3961     0,-

wit-grijs 3962     47,-

armleuningen kunststof 
armleuningdekje 
(alleen in combinatie met 

kunststof delen zitschaal en rug 

zwart 3961)

zwart 3510     0,-

kunststof 
armleuningdekje 
(alleen in combinatie met 

kunststof delen zitschaal en rug 

wit-grijs 3962)

wit-grijs 3514     0,-

onderstel zwart 3251     0,-

aluminiumkleurig 3252     18,-

hoogglans verchroomd 3253     73,-

wit-grijs 3256     18,-

bekleding zitting gestoffeerd, rugleuning niet gestoffeerd P800   - - 0,-

zitting gestoffeerd, rugleuning gestoffeerd P880   - -

prijs afhankelijk van de stofgroep 04 62,- 62,- - -

05 96,- 96,- - -

06 116,- 116,- - -

17 213,- 213,- - -

48 204,- 204,- - -

09 58,- 58,- - -

19 62,- 62,- - -

zitting gestoffeerd, rondom beklede rugleuning met 
diamant-reliëfdruk aan beide zijden* 
(niet in combinatie met Nova, Evida, Comfort +, speciale stoffen, leer 

premium +, leer klant)

P883   - -

prijs afhankelijk van de stofgroep 04 192,- 192,- - -

05 260,- 260,- - -

09 183,- 183,- - -
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Mera Padded & Mesh bezoekerstoel
Optie Beschrijving Code mer57 mer56 mer47 mer46 Prijs

netbespanning zwart 
(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)

2080 - -   0,-

wit-grijs 
(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug wit-grijs 3962)

2003 - -   0,-

antraciet
(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)

2017 - -   0,-

grijs 
(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)

2018 - -   0,-

smaragd
(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)

2019 - -   0,-

saffier
(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)

2020 - -   0,-

wielen / glijders zonder glijders 3150 -  -  0,-

universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren 3105 0,- 19,- 0,- 19,-

kunststof glijders met viltinzet, voor gevoelige en 
gladde vloeren

3115 10,- 29,- 10,- 29,-

harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt 3101  -  - 43,-

zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren 3102  -  - 43,-

overige kenmerken stapelbaar (niet aan te bevelen met leren bekleding) 
(mer46/56: 1+5; mer47/57: 1+6) (alleen in combinatie met glijders)

3904 0,- 17,- 0,- 17,-

zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd** P001   - - 23,-

* Levertijd + 2 weken 

** P001: Comfort + (17) dubbele prijs 

Toebehoren rijverbinding 0013, vindt u op de pagina voor toebehoren

olijf
(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)

2021 - -   0,-
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Design: Matthias Dohm

Genieten van vorm en functie. Intuïtief te bedienen, in een mum van 
tijd ingesteld voor correct, ergonomisch zitten. Ideaal voor front- en backoffice.

Basisprijs
af 639,-

Basisprijs
af 850,-

Basisprijs
af 955,-

Duera
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Duera

Padded (bureaustoel met netbespanning en voorzien van opdekstoffering), Mesh (bureaustoel met netbespanning)

-  Passend tot 140 kg lichaamsgewicht
-  Puntsynchroonmechanisme
-  Met progressieve tegendruk
-  Verhouding zit-/leuningneiging 1:4
-  Openingshoek van de rugleuning 28°

-  45-125 kg
-  Gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand
-  Maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging

-  In 3 standen individueel instelbaar (0° / 16° / 28°)
-  Openingshoek 92°

-  40-51 cm
-  Door middel van veiligheidsgasveer

-  Zitdiepte 42 cm
-  55 mm PU voorgevormde schuimkussen, FCK vrij schuim
-  Schuimdichtheid 55 kg/m³
-  Ergonomische zitkom voor optimale drukverdeling

-  60 cm
-  Frame bestaande uit met glasvezel versterkt kunststof zwart
-  due89 / due88: 3D-tricotagenet, zwart, voor optimale drukverdeling zonder elasticiteitsverlies

(100 % polyester, extra sterk)
-  due99 / due98: Met opdekstoffering in stof of leer

-  7 cm in hoogte verstelbaar en neigbaar 40°
-  Past zich perfect aan de vorm van het hoofd en de houding aan,

waardoor drukpunten vermeden worden
-  due99: Hoofdsteun in Skai Venezia zwart bij stoffen bekleding, in leder bij leren bekleding
-  due89: Hoofdsteun in Skai Venezia zwart bij stoffen en leren bekleding

-  3D-tricotagenet ter hoogte van de lendenen, getailleerd gebreid, dus nog meer lumbale
ondersteuning

-  Gewichtsafhankelijk geremde wielen
-  Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 65 mm

-  GS-keurmerk van LGA Neurenberg / DIN EN 1335 / DIN 4551
-  Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)
-  EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241
-  ANSI / BIFMA X 5.1 gekeurd
-  Greenguard-certificering
-  FACTS testoordeel zeer goed

Functionaliteit

Lichaamsgewichts-
instelling

Synchroonblokkering 

Zithoogte-instelling 

Zitting

Rugleuning

Neksteun

Lendensteun

Wielen

Normen en certificaten

Garantietermijn -  5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Padded & Mesh conferentiefauteuil

Onderstel -  Passend tot 125 kg lichaamgewicht
-  Ronde buis onderstel Ø 25 mm, zwart
-  Niet stapelbaar

Zitting -  60 mm PU voorgevormde schuimkussen, FCK vrij schuim
-  Schuimdichtheid 55 kg/m³
-  Ergonomische zitkom voor optimale drukverdeling

Rugleuning -  3D tricotagenet 100% polyester (extra sterk) in de kleur zwart of met opdekstoffering in stof of leder
-  Met beweegbare rugleuning (17°)
-  Schuimdichtheid 55 kg/m³

Armleuning -  Armleuningdekjes PU kunststof, zwart

Normen en certificaten -  GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
-  Greenguard-certificering

Garantietermijn -  5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)
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Afmetingen
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met armleuningen: 20 kg / 19 kg
zonder armleuningen: 18 kg / 17 kg
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due88 + 3107 
met armleuningen: 21 kg
zonder armleuningen: 19 kg

46

6154

47    43

67

43

91

due56
met armleuningen: 9 kg

46

6154

47     44

67

43

91

due46
met armleuningen: 8 kg

Benodigde stof

Benodigd leer op aanvraag 

Model van dezelfde kleur

Zitting en Rugleuning

in verschillende kleuren

Zitting

in verschillende kleuren

Rugleuning Neksteun
due99 0,90 x 1,30 m 0,80 x 1,30 m 0,90 x 1,30 m 0,40 x 1,30 m
due98 0,90 x 1,30 m 0,80 x 1,30 m 0,90 x 1,30 m -
due89 - 0,80 x 1,30 m - 0,40 x 1,30 m
due88 - 0,80 x 1,30 m - -
due56 0,90 x 1,30 m 0,90 x 1,30 m 0,90 x 1,30 m -
due46 0,90 x 1,30 m - - -
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Duera Padded (bureaustoel met netbespanning en voorzien van opdekstoffering)
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

09
Stof klant
Leer klant 

+10%

due99 1.112,- 1.143,- 1.180,- 1.393,- 1.816,- 1.101,-

due98 955,- 986,- 1.023,- 1.236,- 1.564,- 944,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code due99 due98 Prijs

armleuningen zonder armleuningen 3500   0,-

in hoogte verstelbare 
armlegger 
(inclusief breedteverstelling 

3917)

zwart 3545   146,-

3D-arm supports 
(inclusief breedteverstelling 

3917)

zwart 3549   193,-

zwart, met soft 
armleuningdekjes

3550   215,-

Z-armleuningen zwart 3553   163,-

met leren armleuningdekjes 3573   302,-

4F-arm supports 
aluminium 
(inclusief breedteverstelling 

3917)

zwart 3557   264,-

zwart, met leren 
armleuningdekjes

3577   403,-

aluminiumkleurig 3558   271,-

gepolijst 3559   298,-

gepolijst, met leren 
armleuningdekjes

3579   437,-

zitting basisuitvoering 3750   0,-

boxspring zitting (pocketveren) 
(inclusief zijkanten zitting zwart PS01)

3751   115,-

celligence®-zitting 
(luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)

3752   108,-

rugleuningdrager 
kleur

aluminium zwart 3801   0,-

gepolijst 3803   43,-

zittingdrager kleur aluminium zwart 3701   0,-

onderstel kunststof zwart 3221   0,-

design aluminium zwart 3241   26,-

aluminiumkleurig 3242   35,-

gepolijst 3243   72,-

wielen / glijders harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103   0,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104   0,-

counterstoel glijders en voetenring 
(niet in combinatie met schuifzitting 3420)

3107   219,-

viltglijder en voetenring 
(niet in combinatie met schuifzitting 3420)

3117   249,-

zithoogte 40-51 cm 3300   0,-

40-51 cm met basisvering 3301   32,-

46-60 cm met basisvering 3303   39,-

60-85 cm gasveer voor counterstoel 3305   0,-
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Duera Padded (bureaustoel met netbespanning en voorzien van opdekstoffering)
Optie Beschrijving Code due99 due98 Prijs

overige kenmerken zitdiepteverstelling 
(zitting 7 cm naar voren te verstellen)

3420   78,-

zitneiging 
(van 5° traploos verstelbaar; alleen in combinatie met schuifzitting 

3420)

3424   36,-

lichaamsgewicht instelling 
(70 - 150 kg)

3432   45,-

breedteverstelling voor Z-armleuningen zonder 
gereedschap

3917   38,-

verstelbare lendensteun 
(11 cm in hoogte te verstellen)

3817   61,-

zijkanten zitting zwart (Malta of leer premium +) PS01   16,-

kledingbeugel, kunststof zwart 3918   94,-

hoofdsteun in leer (voor model in stof) PK08  - 96,-

zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd* P001   39,-

* P001: Comfort + (17) dubbele prijs 

Meer toebehoren voor uitbreidingen achteraf staan op de pagina voor toebehoren
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Duera Mesh (bureaustoel met netbespanning)
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

09
Stof klant
Leer klant 

+10%

due89 1.007,- 1.022,- 1.042,- 1.210,- 1.386,- 1.000,-

due88 850,- 865,- 885,- 1.053,- 1.229,- 843,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code due89 due88 Prijs

armleuningen zonder armleuningen 3500   0,-

in hoogte verstelbare 
armlegger 
(inclusief breedteverstelling 

3917)

zwart 3545   146,-

3D-arm supports 
(inclusief breedteverstelling 

3917)

zwart 3549   193,-

zwart, met soft 
armleuningdekjes

3550   215,-

Z-armleuningen zwart 3553   163,-

met leren armleuningdekjes 3573   302,-

4F-arm supports 
aluminium 
(inclusief breedteverstelling 

3917)

zwart 3557   264,-

zwart, met leren 
armleuningdekjes

3577   403,-

aluminiumkleurig 3558   271,-

gepolijst 3559   298,-

gepolijst, met leren 
armleuningdekjes

3579   437,-

zitting basisuitvoering 3750   0,-

boxspring zitting (pocketveren) 
(inclusief zijkanten zitting zwart PS01)

3751   115,-

celligence®-zitting 
(luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)

3752   108,-

rugleuningdrager 
kleur

aluminium zwart 3801   0,-

gepolijst 3803   43,-

zittingdrager kleur aluminium zwart 3701   0,-

onderstel kunststof zwart 3221   0,-

design aluminium zwart 3241   26,-

aluminiumkleurig 3242   35,-

gepolijst 3243   72,-

wielen / glijders harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103   0,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104   0,-

counterstoel glijders en voetenring 
(niet in combinatie met schuifzitting 3420)

3107   219,-

viltglijder en voetenring 
(niet in combinatie met schuifzitting 3420)

3117   249,-

zithoogte 40-51 cm 3300   0,-

40-51 cm met basisvering 3301   32,-

46-60 cm met basisvering 3303   39,-

60-85 cm gasveer voor counterstoel 3305   0,-
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Duera Mesh (bureaustoel met netbespanning)
Optie Beschrijving Code due89 due88 Prijs

overige kenmerken zitdiepteverstelling 
(zitting 7 cm naar voren te verstellen)

3420   78,-

zitneiging 
(van 5° traploos verstelbaar; alleen in combinatie met schuifzitting 

3420)

3424   36,-

lichaamsgewicht instelling 
(70 - 150 kg)

3432   45,-

breedteverstelling voor Z-armleuningen zonder 
gereedschap

3917   38,-

verstelbare lendensteun 
(11 cm in hoogte te verstellen)

3817   61,-

zijkanten zitting zwart (Malta of leer premium +) PS01   16,-

kledingbeugel, kunststof zwart 3918   94,-

hoofdsteun in leer (voor model in stof) PK08  - 96,-

Meer toebehoren voor uitbreidingen achteraf staan op de pagina voor toebehoren 

Andere netkleuren op aanvraag
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Duera Padded & Mesh conferentiefauteuil
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

09
Stof klant
Leer klant 

+10%

due56 715,- 747,- 788,- 956,- 1.285,- 703,-

due46 639,- 653,- 674,- 805,- 1.038,- 629,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code due56 due46 Prijs

armleuningen kunststof 
armleuningdekje

zwart 3510   0,-

onderstel zwart 3251   0,-

hoogglans verchroomd 3253   73,-

overige kenmerken zijkanten zitting zwart (Malta of leer premium +) PS01   16,-

stapelbaar (niet aan te bevelen met leren bekleding) 
(due46/56: 1+4)

3904   32,-

universeel glijders, voor zachte, stroeve vloeren 3157   19,-

glijders met vilt, voor harde vloeren 3158   29,-

zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd* P001  - 39,-

* P001: Comfort + (17) dubbele prijs 

Andere netkleuren op aanvraag 

Toebehoren rijverbinding 0013, vindt u op de pagina voor toebehoren
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Design: Matthias Dohm, Klöber Design-Team

Esthetiek tot in het kleinste detail. Voor mensen met profiel. 
De heldere, slanke vorm toont karakter. Ideaal voor het front-office.

Basisprijs
af 832,-

Basisprijs
af 1.386,-

Basisprijs
af 1.387,-

Ciello
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Ciello

Bureaufauteuil

-  Passend tot 140 kg lichaamsgewicht
-  Puntsynchroonmechanisme
-  Verhouding zit-/leuningneiging 1:4
-  Openingshoek van de rugleuning 28°

-  45-125 kg
-  Gepatenteerde snelverstelling, aanpassing aan het individuele lichaamsgewicht

-  In 3 standen individueel instelbaar (0° / 16° / 28°)
-  Openingshoek 92°

-  40-51 cm
-  Door middel van veiligheidsgasveer

-  Zitdiepte 45 cm
-  Optioneel: XL-zitting (3753) zitdiepte 48 cm
-  Stalen frame met 2-laags netbespanning (DLX®) in combinatie met vormschuim voor optimale

drukopname en tegendruk in het zitgedeelte
-  Schuimdichtheid 55 kg/m³

-  cie99 / cie98: 70 cm, cie97: 53 cm
-  Stalen frame met 2-laags netbespanning (DLX®) in combinatie met snijschuim voor optimale

drukopname en tegendruk in het ruggedeelte
-  15mm schuimkussen en comfort schuimlaag
-  Schuimdichtheid 55 kg/m³

-  cie99: Hoogte verstelbaar 5 cm
-  Bij stof in stof bekleding (hoge rugleuning), bij leer in leren bekleding (van dezelfde kleur)

-  Armleuning zwart

-  Gewichtsafhankelijk geremde wielen
-  Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 65 mm

-  GS-keurmerk van LGA Neurenberg / DIN EN 1335 / DIN 4551
-  Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)
-  ANSI / BIFMA X 5.1 gekeurd
-  Greenguard-certificering
-  Genomineerd voor de designprijs van de Bondsrepubliek Duitsland 2006
-  RedDot design award 2005

Functionaliteit

Lichaamsgewichts-
instelling

Synchroonblokkering

Zithoogte-instelling 

Zitting

Rugleuning

Neksteun

Armleuning

Wielen

Normen en certificaten

Garantietermijn -  5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Conferentiefauteuil op kruisvoet, Conferentiefauteuil op slede onderstel

Onderstel -  Passend tot 125 kg lichaamgewicht
-  cie58 / cie56: Sledeonderstel ronde buis Ø 25 mm, zwart
-  Niet stapelbaar
-  cie91 / cie90: Ronde buis ondertel, Ø 25 mm, zwart
-  4-teens kruisvoet zwart met glijders
-  Terugdraaimechaniek
-  Passend tot 125 kg lichaamgewicht

Zitting -  2 laags latex net met 15 mm schuimkussen met comfort schuimlaag

Rugleuning -  cie91 / cie58: 54 cm
-  cie90 / cie56: 46 cm
-  Stalen frame met 2-laags netbespanning (DLX®) in combinatie met snijschuim voor optimale

drukopname en tegendruk in het ruggedeelte
-  Schuimdichtheid 55 kg/m³

Armleuning -  Armleuningdekje PP kunststof, zwart

Glijders -  cie91 / cie90: Universeel glijders, zwart
-  cie58 / cie56: Zonder glijders

Normen en certificaten -  GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
-  Greenguard-certificering

Garantietermijn -  5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)
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Afmetingen
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cie56
met armleuningen: 11 kg

Benodigde stof

Benodigd leer op aanvraag 

Model van dezelfde kleur

Zitting en Rugleuning

in verschillende kleuren

Zitting

in verschillende kleuren

Rugleuning Neksteun
cie99 2,00 x 1,30 m 0,70 x 1,30 m 1,25 x 1,30 m 0,40 x 1,30 m
cie98 1,70 x 1,30 m 0,70 x 1,30 m 1,25 x 1,30 m -
cie97 1,25 x 1,30 m 0,70 x 1,30 m 1,25 x 1,30 m -
cie91 1,30 x 1,30 m 0,70 x 1,30 m 1,10 x 1,30 m -
cie90 1,30 x 1,30 m 0,70 x 1,30 m 0,70 x 1,30 m -
cie58 1,30 x 1,30 m 0,70 x 1,30 m 1,10 x 1,30 m -
cie56 1,30 x 1,30 m 0,70 x 1,30 m 0,70 x 1,30 m -
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Ciello Bureaufauteuil
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step
Cura

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

09
Stof klant

19
Leer klant

cie99 1.796,- 1.871,- 2.399,- 2.951,- 1.760,- 1.936,-

cie98 1.493,- 1.557,- 1.957,- 2.399,- 1.474,- 1.621,-

cie97 1.387,- 1.433,- 1.769,- 2.218,- 1.372,- 1.509,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code cie99 cie98 cie97 Prijs

armleuningen armleuning zwart 3543    0,-

met leren armleuningdekjes 3563    153,-

zitting basisuitvoering 
(zitdiepte 45 cm)

3750    0,-

XL-zitting
(zitdiepte 48 cm)

3753    129,-

rugleuningdrager 
kleur

aluminium zwart 3801    0,-

gepolijst 3803    55,-

zittingdrager kleur aluminium zwart 3701    0,-

onderstel kunststof zwart 3221    0,-

design aluminium zwart 3241    26,-

aluminiumkleurig 3242    35,-

gepolijst 3243    72,-

wielen / glijders harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103    0,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104    0,-

harde wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor tapijt 3113    81,-

zachte wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor harde 
vloeren

3114    81,-

zithoogte 40-51 cm 3300    0,-

40-51 cm met basisvering 3301    32,-

46-60 cm met basisvering 3303    39,-

overige kenmerken verstelbare lendensteun 
(in stoffering van rugleuning geintergreerd; 6 cm in hoogte te 

verstellen)

3817    86,-

zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd* P001    46,-

* P001: Comfort + (17) dubbele prijs
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Ciello Conferentiefauteuil op kruisvoet
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step
Cura

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

09
Stof klant

19
Leer klant

cie91 1.458,- 1.502,- 1.793,- 2.170,- 1.442,- 1.586,-

cie90 1.386,- 1.430,- 1.721,- 2.036,- 1.370,- 1.507,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code cie91 cie90 Prijs

armleuningen kunststof 
armleuningdekje

zwart 3510   0,-

met leer bekleed 3520   85,-

onderstel zwart 3251   0,-

hoogglans verchroomd 3253   37,-

aluminium zwart, 4-teens 3231   0,-

gepolijst, 4-teens 3233   46,-

hoogglans verchroomd, 
4-teens

3235   203,-

zwart, 4-teens, voor wielen 3236   0,-

gepolijst, 4-teens, voor 
wielen

3238   46,-

wielen / glijders harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38; zonder 

terugdraaimechaniek)

3103   36,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38; zonder 

terugdraaimechaniek)

3104   36,-

harde wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor tapijt 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38; zonder 

terugdraaimechaniek)

3113   101,-

zachte wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor harde 
vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38; zonder 

terugdraaimechaniek)

3114   101,-

universeel glijders,voor zachte en stroeve vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)

3106   0,-

voetglijders met vilt, voor gevoelige en gladde 
vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)

3116   30,-

overige kenmerken zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd* P001   46,-

* P001: Comfort + (17) dubbele prijs
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Ciello Conferentiefauteuil op slede onderstel
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step
Cura

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

09
Stof klant

19
Leer klant

cie58 904,- 948,- 1.239,- 1.616,- 888,- 977,-

cie56 832,- 876,- 1.167,- 1.482,- 816,- 898,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code cie58 cie56 Prijs

armleuningen kunststof 
armleuningdekje

zwart 3510   0,-

met leer bekleed 3520   85,-

onderstel zwart 3251   0,-

hoogglans verchroomd 3253   73,-

overige kenmerken stapelbaar (niet aan te bevelen met leren bekleding) 
(cie56/58: 1+4)

3904   32,-

universeel glijders, voor zachte, stroeve vloeren 3157   19,-

glijders met vilt, voor harde vloeren 3158   29,-

zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd* P001   46,-

* P001: Comfort + (17) dubbele prijs
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Design: Klöber Design-Team

De Cato Plus biedt door zijn comfortabele stoffering en zijn 
ergonomische eigenschappen een optimale prijs-kwaliteitverhouding. 
Voor management, front- of backoffice en desk sharing.

Basisprijs
af 747,-

Cato Plus Mesh
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Cato Plus Mesh

Mesh

-  Passend tot 140 kg lichaamsgewicht
-  Puntsynchroonmechanisme
-  Met progressieve tegendruk
-  Verhouding zit-/leuningneiging 1:4
-  Openingshoek van de rugleuning is 26°

-  45-125 kg
-  Gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand
-  Maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging

-  In 2 standen individueel instelbaar (0° / 16°)
-  Openingshoek 92°

-  Vooraf in te stelen zittinghelling van -3° of 0°

-  40-51 cm
-  Door middel van veiligheidsgasveer

-  Zitdiepte 43 cm
-  50 mm PU voorgevormde schuimkussen, FCK vrij schuim
-  Schuimdichtheid 55 kg/m³

-  60 cm
-  Frame bestaande uit met glasvezel versterkt kunststof zwart
-  3D-tricotagenet, zwart, voor optimale drukverdeling zonder elasticiteitsverlies,

100 % polyester (extra sterk)

-  cpn89: 7 cm in hoogte verstelbaar en neigbaar 40°
-  Past zich perfect aan de vorm van het hoofd en de houding aan,

waardoor drukpunten vermeden worden
-  Skai Venezia zwart, een ademende polyurethaan bekleding

-  3D-tricotagenet ter hoogte van de lendenen, getailleerd gebreid, dus nog
meer lumbale ondersteuning

-  Gewichtsafhankelijk geremde wielen
-  Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 50 mm

-  GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551
-  Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)
-  EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241
-  Greenguard-certificering

Functionaliteit

Lichaamsgewichts-
instelling

Synchroonblokkering

Zitneiging

Zithoogte-instelling

Zitting

Rugleuning

Neksteun

Lendensteun

Wielen

Normen en certificaten

Garantietermijn -  5 jaar garantie (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)
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Afmetingen
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cpn89
met armleuningen: 17 kg
zonder armleuningen: 15 kg
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cpn88 + 3107 
met armleuningen: 17 kg
zonder armleuningen: 15 kg

Benodigde stof

Benodigd leer op aanvraag 

Model in verschillende kleuren

Zitting Neksteun
cpn89 0,80 x 1,30 m 0,40 x 1,30 m
cpn88 0,80 x 1,30 m -
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Cato Plus Mesh Mesh
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

cpn89 904,- 921,- 940,- 1.104,- 1.302,-

cpn88 747,- 764,- 783,- 947,- 1.145,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code cpn89 cpn88 Prijs

armleuningen zonder armleuningen 3500   0,-

in hoogte verstelbare 
armlegger 
(inclusief breedteverstelling 3917)

zwart 3545   146,-

3D-arm supports 
(inclusief breedteverstelling 3917)

zwart 3549   193,-

zwart, met soft 
armleuningdekjes

3550   215,-

Z-armleuningen zwart 3553   163,-

4F-arm supports aluminium 
(inclusief breedteverstelling 3917)

zwart 3557   264,-

aluminiumkleurig 3558   271,-

gepolijst 3559   298,-

rugleuningdrager 
kleur

aluminium zwart 3801   0,-

zittingdrager kleur aluminium zwart 3701   0,-

onderstel kunststof zwart 3211   -15,-

zwart 3221   0,-

aluminium zwart 3201   26,-

aluminiumkleurig 3202   35,-

gepolijst 3203   72,-

wielen / glijders harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt 3101   0,-

zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren 3102   0,-

harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103   23,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104   23,-

counterstoel glijders en voetenring 
(niet in combinatie met kruisvoet 3211)

3107   219,-

viltglijder en voetenring 
(niet in combinatie met kruisvoet 3211)

3117   249,-

zithoogte 40-51 cm 3300   0,-

40-51 cm met basisvering 3301   32,-

46-60 cm met basisvering 3303   39,-

60-85 cm gasveer voor counterstoel 3305   0,-

42-56 cm met basisvering 3306   37,-

overige kenmerken zitdiepteverstelling 
(zitting 6 cm naar voren te verstellen; 

niet in de combinatie met kruisvoet 3211)

3420   78,-

zitneiging 
(van 3°, selecteerbaar -3° of 0°)

3424   0,-

breedteverstelling voor Z-armleuningen 
zonder gereedschap

3917   38,-

verstelbare lendensteun 
(11 cm in hoogte te verstellen)

3817   61,-

kledingbeugel, kunststof zwart 3918   94,-

hoofdsteun in leer (voor model in stof) PK08  - 96,-

Bureaustoel met opdekstoffering op aanvraag
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Design: Jörg Bernauer

Buitengewone vorm en gezond comfort. Vloeiende lijnen en tweedimensionale 
vormen zijn op consequente en heldere wijze in overeenstemming 
met de ergonomische behoefte.

Basisprijs
af 1.087,-

Moteo Perfect
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Moteo Perfect

Conferentiefauteuil met rugleuning zijdemat gelakt

Onderstel -  Passend tot 140 kg lichaamgewicht
-  Bezoekersdraaistoel
-  Aluminium zittingdrager op kolomvoet, zwart, met glijders

Zitting -  Kussen van 45 mm PU-vormschuim, cfk-vrij geschuimd, standaarduitvoering bevordert een naar voren
gebogen, rechte zithouding, ergonomische zitkom voor optimale drukverdeling

-  Schuimdichtheid 60 kg/m³

Rugleuning -  51 cm
-  Rugschaal in drie verschillende oppervlakken Perfect, kunststof, zwart, zijdemat gelakt
-  Rugbekleding kussen van 25 mm PU-vormschuim, FCK vrij schuim
-  Schuimdichtheid 55 kg/m³
-  Ergonomisch concaaf en convex voorgevormd rugvlak
-  Smal design bij volledige kussendiepte in de contactzones
-  De openingshoek van de rugleuning bedraagt 15°

Bekleding -  Kleur stiknaad is afgestemd op kleur rugschaal

Armleuning -  Aluminium armleuning zwart, mat

Glijders -  Universeel glijders, zwart

Mechanisme -  Comfortabele draaifunctie en geïntegreerde dieptevering

Normen en certificaten -  GS-keurmerk van LGA Neurenberg / DIN EN 16139
-  Greenguard-certificering
-  Genomineerd voor de designprijs van de Bondsrepubliek Duitsland 2011
-  Good Design award 2011, Chicago
-  RedDot Design award 2010

Garantietermijn -  5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)
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Afmetingen
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mot71 + 3238 / 3307
met armleuningen: 16 kg
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mot71 + 3233 / 3307
met armleuningen: 16 kg

Benodigde stof

Benodigd leer op aanvraag 

Model van dezelfde kleur

Zitting en Rugleuning

in verschillende kleuren

Zitting

in verschillende kleuren

Rugleuning

mot71 0,73 x 1,40 m 0,52 x 1,40 m 0,50 x 1,40 m
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Moteo Perfect Conferentiefauteuil met rugleuning zijdemat gelakt
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

19
Leer klant

mot71 1.087,- 1.111,- 1.148,- 1.411,- 1.608,- 1.177,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code mot71 Prijs

rugschaal zwart, zijdemat gelakt 3841  0,-

armleuningen armleuning zwart, mat 3601  0,-

gepolijst, met leer 3613  281,-

mechanisme kantel functie openingshoek 15° 3401  0,-

onderstel aluminium zwart, 4-teens 3231  0,-

gepolijst, 4-teens 3233  46,-

hoogglans verchroomd, 4-teens 3235  203,-

zwart, 4-teens, voor wielen 3236  0,-

gepolijst, 4-teens, voor wielen 3238  46,-

wielen / glijders harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)

3101  18,-

zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)

3102  18,-

harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)

3103  36,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)

3104  36,-

harde wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor tapijt 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)

3113  101,-

zachte wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor harde vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38)

3114  101,-

universeel glijders,voor zachte en stroeve vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)

3106  0,-

voetglijders met vilt, voor gevoelige en gladde vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)

3116  30,-

zithoogte 44 cm 3350  0,-

40-54 cm 3307  46,-

45 cm gasveer met terugdraaimechaniek, voor glijders 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)

3331  72,-

overige kenmerken zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd* P001  46,-

* P001: Comfort + (17) dubbele prijs
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Design: Eckhard Hansen, Gerhard Reichert

Een zitgevoel als op een waterbed door de elastische softnet rugleuning.

Basisprijs
af 685,-

Basisprijs
af 1.141,-

Orbit Network
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Orbit Network

Conferentiefauteuil op kruisvoet, Conferentiefauteuil op slede onderstel

Onderstel -  Passend tot 125 kg lichaamgewicht
-  orb46: Ronde buis onderstel Ø 25 mm, zwart
-  Niet stapelbaar
-  orb80: Ronde buis onderstel Ø 25 mm, zwart
-  4-teens kruisvoet zwart met glijders
-  Terugdraaimechaniek
-  Passend tot 125 kg lichaamgewicht

Zitting -  50 mm PU voorgevormde schuimkussen, FCK vrij schuim
-  Ergonomische zitkom voor optimale drukverdeling
-  Schuimdichtheid 55 kg/m³

Rugleuning -  45 cm
-  Rondlopend draagraam bestaande uit glasvezel versterkt kunststof met net membraan bespanning
-  Netmembraan zwart, voor optimale drukverdeling
-  Greep aan rugframe voor transport

Armleuning -  Armleuningdekje PA kunststof, zwart

Glijders -  orb80: Universeel glijders, zwart

Normen en certificaten -  GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
-  Greenguard-certificering

Garantietermijn -  5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)

Afmetingen

orb80
met armleuningen: 12 kg

orb46
met armleuningen: 9 kg

Benodigde stof

Benodigd leer op aanvraag 

Model in verschillende kleuren

Zitting
orb80 0,60 x 1,30 m
orb46 0,60 x 1,30 m



81

Orbit Network Conferentiefauteuil op kruisvoet
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

09
Stof klant
Leer klant 

+10%

orb80 1.125,- 1.141,- 1.158,- 1.299,- 1.572,- 1.106,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code orb80 Prijs

armleuningen kunststof 
armleuningdekje

zwart 3510  0,-

met leer bekleed 3520  85,-

onderstel zwart 3251  0,-

hoogglans verchroomd 3253  37,-

netbespanning zwart 2080  0,-

onderstel aluminium zwart, 4-teens 3231  0,-

gepolijst, 4-teens 3233  46,-

hoogglans verchroomd, 
4-teens

3235  203,-

zwart, 4-teens, voor wielen 3236  0,-

gepolijst, 4-teens, voor 
wielen

3238  46,-

wielen / glijders harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38; zonder 

terugdraaimechaniek)

3103  36,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38; zonder 

terugdraaimechaniek)

3104  36,-

harde wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor tapijt 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38; zonder 

terugdraaimechaniek)

3113  101,-

zachte wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor harde 
vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3236/38; zonder 

terugdraaimechaniek)

3114  101,-

universeel glijders,voor zachte en stroeve vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)

3106  0,-

voetglijders met vilt, voor gevoelige en gladde 
vloeren 
(alleen in combinatie met kruisvoet 3231/33/35)

3116  30,-
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Orbit Network Conferentiefauteuil op slede onderstel
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

09
Stof klant
Leer klant 

+10%

orb46 669,- 685,- 702,- 843,- 1.116,- 650,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code orb46 Prijs

armleuningen kunststof 
armleuningdekje

zwart 3510  0,-

met leer bekleed 3520  85,-

onderstel zwart 3251  0,-

aluminiumkleurig 3252  18,-

hoogglans verchroomd 3253  73,-

netbespanning zwart 2080  0,-

overige kenmerken stapelbaar (niet aan te bevelen met leren bekleding) 
(orb46: 1+4)

3904  32,-

universeel glijders, voor zachte, stroeve vloeren 3157  19,-

glijders met vilt, voor harde vloeren 3158  29,-

Toebehoren rijverbinding 0013, vindt u op de pagina voor toebehoren
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Design: Jörg Bernauer

Klassiek elegant 2.0. Royaal bemeten zit- en rugkussen nodigt uit tot comfortabel relaxen.

Basisprijs
af 940,-

Basisprijs
af 2.259,-

Tasso 2.0
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Tasso 2.0

Lounge-groep

Onderstel -  Poten van aluminium overlopend in het aluminium frame
-  Oppervlak hoogglans gepolijst

Zitting -  3-zone wigvormig koudschuim voor langdurig zitcomfort (iets dieper wegzakken naar achteren)
-  Schuimdichtheid 50 kg/m³

Rugleuning -  Schuimdichtheid 40 kg/m³

Glijders -  Multifunctionele glijders (hyper-kunststof en vilt)

Normen en certificaten -  GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
-  Brandveiligheid EN 1021-1 en -2 (behalve Leer Ranchero)

Garantietermijn -  5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Bijzet tafel

Onderstel -  Poten van aluminium overlopend in het aluminium frame

Glijders -  Multifunctionele glijders (hyper-kunststof en vilt)

Bladen -  Bijzettafel met HPL-blad 10 mm, 67x67 cm, Fenix blad met nanotechcoating zwart mat

Garantietermijn -  5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)

Afmetingen

156

176

tao35
gewicht: 70kg

72

104

124

48

68

40
32

tao32
gewicht: 54 kg

72

52

72

48

68

40
32

tao31
gewicht: 40 kg

67 x 67

18
,5

tao24
gewicht: 10 kg

Benodigde stof

Benodigd leer op aanvraag 

Model van dezelfde kleur

Zitting en Rugleuning

Benodigde hoeveelheid leer

tao35 8,00 x 1,30 m 10,20 m²
tao32 6,00 x 1,30 m 9,00 m²
tao31 4,00 x 1,30 m 6,50 m²
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Tasso 2.0 Lounge-groep
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

05
Fame
Step
Cura

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

09
Stof klant

tao35 3.827,- 5.133,- 6.112,- 3.540,-

tao32 3.043,- 4.034,- 4.806,- 2.821,-

tao31 2.259,- 2.935,- 3.500,- 2.102,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code tao35 tao32 tao31 Prijs

onderstel aluminium zwart 3251    0,-

aluminium gepolijst 3258    0,-

overige kenmerken glijders omkeerbaar 3159    0,-
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Tasso 2.0 Bijzet tafel
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

60..
HPL Fenix 

zwart

tao24 940,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code tao24 Prijs

tafelhoogte 18 cm 7018  0,-

onderstel aluminium zwart 3251  0,-

aluminium gepolijst 3258  0,-

overige kenmerken glijders omkeerbaar 3159  0,-

Codering afwerking: HPL Fenix zwart 6030
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Design: Jörg Bernauer

De ‘Klimastuhl’ van Klöber maakt dat mogelijk: elke medewerker kan op elke 
werkplek de temperatuur regelen en zijn persoonlijke behaaglijkheidstemperatuur 
instellen. Flexibel en op elk gewenst moment.

Basisprijs
af 1.167,-

Basisprijs
af 1.289,-

Mera Klima
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Mera Klima

Padded (bureaustoel met gestoffeerde rugleuning), Mesh (bureaustoel met tricotagenet)

Klimaatpakket -  mer99k / mer98k: Verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting en rug
-  mer99k / mer98k: Regeling van de verwarmings- en ventilatiefunctie op 2 niveaus via schakelaar
-  mer85k / mer84k: Verwarmingsfunctie in rug
-  mer85k / mer84k: Regeling van de verwarmingsfunctie op 2 niveaus via schakelaar
-  Lithium-ionen-accu (capaciteit 5.200mAh) (CEE 7/16)
-  Gebruiksherkenning. Zodra de stoel niet meer wordt gebruikt worden de functies automatisch

uitgeschakeld (intelligent energieverbruik)
-  De standaarduitvoering bevat 1 accu en 1 oplaadkabel

-  Passend tot 140 kg lichaamsgewicht
-  Puntsynchroonmechanisme
-  Met progressieve tegendruk
-  Verhouding zit-/leuningneiging 1:4
-  Openingshoek van de rugleuning is 26°

-  45-125 kg
-  Gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand
-  Maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging

-  In 2 standen individueel instelbaar (0° / 16°)
-  Openingshoek 90°

-  Vooraf in te stellen zittinghelling van +1° of -4° (Delta 5°)
-  Bevordert een rechte zithouding en richt de bekkenkam op
-  Eenvoudige tuimelaarbediening

-  40-51 cm
-  Door middel van veiligheidsgasveer

-  Zitdiepte 42 cm
-  65 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim
-  Schuimdichtheid 60 kg/m³

-  59 cm
-  mer99k / mer98k: Zelfdragende, glasvezelversterkte kunststof schaal, zwart of wit-grijs (RAL 7035),

laat dynamische rechts-links-bewegingen toe
-  mer99k / mer98k: 35 mm PU-vormschuim vulling, FCK vrij schuim, ergonomisch gevormd
-  mer99k / mer98k: Schuimdichtheid 60 kg/m³
-  mer85k / mer84k: Zelfdragend, glasvezelversterkt kunststof frame in zwart of wit-grijs (RAL 7035).

Maakt dynamische rechts-links-bewegingen mogelijk
-  mer85k / mer84k : 3D-tricotagenet (100% polyester), zwart,

voor optimale drukverdeling zonder elasticiteitsverlies

-  mer99k / mer85k: In hoogte verstelbaar 9 cm en traploos 30° draaibaar
-  Voor model in stof, hoofdsteun in Skai Evida zwart, een ademende polyurethaan bekleding
-  Voor model in leer, hoofdsteun in leer
-  Perfecte aanpassing aan vorm en positie van het hoofd, dus geen drukplekken

-  mer99k / mer98k: Lendensteun in hoogte verstelbaar 9 cm

-  Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 50 mm
-  Gewichtsafhankelijk geremde wielen

-  GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551
-  CE-keurmerk / DIN EN 60335, 62133, 62233
-  Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)
-  EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241
-  iF product design award 2012

Functionaliteit

Lichaamsgewichts-
instelling

Synchroonblokkering 

Zitneiging

Zithoogte-instelling 

Zitting

Rugleuning

Neksteun

Lendensteun

Wielen

Normen en certificaten

Garantietermijn -  5 jaar garantie (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)
-  Accu 2 jaar garantie

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)
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Afmetingen
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mer99k / mer98k
met armleuningen: 19 kg / 18 kg
zonder armleuningen: 17 kg / 16 kg
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mer98k + 3107
met armleuningen: 18 kg
zonder armleuningen: 16 kg
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mer85k
met armleuningen: 18 kg
zonder armleuningen: 16 kg
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mer84k
met armleuningen: 18 kg
zonder armleuningen: 16 kg

Benodigde stof

Model van dezelfde kleur

Zitting en Rugleuning

in verschillende kleuren

Zitting

in verschillende kleuren

Rugleuning
mer99k 0,75 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m
mer98k 0,75 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m
mer85k - 0,75 x 1,30 m -
mer84k - 0,75 x 1,30 m -
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Mera Klima Padded (bureaustoel met gestoffeerde rugleuning)
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame

Harlequin
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +

48*
Leer 

premium +

09
Stof klant

mer99k 1.440,- 1.477,- 1.526,- 1.724,- 2.120,- 1.430,-

mer98k 1.289,- 1.326,- 1.375,- 1.573,- 1.944,- 1.279,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code mer99k mer98k Prijs

klimaatpakket verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting en rug 
(niet in combinatie met Nova, Fame, Evida, Comfort +)

K000   0,-

verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting 
(niet in combinatie met Nova, Fame, Evida, Comfort +)

K010   -135,-

verwarmingsfunctie in zitting en rug K100   -202,-

verwarmingsfunctie in zitting K110   -269,-

variant kunststof delen zitschaal en 
rug

zwart 3961   0,-

wit-grijs 3962   58,-

armleuningen zonder armleuningen 3500   0,-

in hoogte verstelbare 
armlegger 
(inclusief breedteverstelling 3917)

zwart 3545   146,-

wit-grijs 3546   163,-

3D-arm supports 
(inclusief breedteverstelling 3917)

zwart 3549   193,-

zwart, met soft 
armleuningdekjes

3550   215,-

wit-grijs 3551   210,-

Z-armleuningen zwart 3553   163,-

4F-arm supports aluminium 
(inclusief breedteverstelling 3917)

zwart 3557   264,-

zwart, met leren 
armleuningdekjes

3577   403,-

gepolijst 3559   298,-

gepolijst, met leren 
armleuningdekjes

3579   437,-

zitting basisuitvoering 3750   0,-

celligence®-zitting 
(niet in combinatie met klimaatpakket K000, K010)

3752   108,-

onderstel kunststof zwart 3221   0,-

wit-grijs 3225   19,-

aluminium zwart 3201   26,-

aluminiumkleurig 3202   35,-

gepolijst 3203   72,-

wit-grijs 3205   35,-

wielen / glijders harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt 3101   0,-

zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren 3102   0,-

harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103   23,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104   23,-

counterstoel glijders en voetenring 3107   219,-

viltglijder en voetenring 3117   249,-

zithoogte 40-51 cm 3300   0,-

40-51 cm met basisvering 3301   32,-

46-60 cm met basisvering 3303   39,-

60-85 cm gasveer voor counterstoel 3305   0,-

42-56 cm met basisvering 3306   37,-
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Mera Klima Padded (bureaustoel met gestoffeerde rugleuning)
Optie Beschrijving Code mer99k mer98k Prijs

overige kenmerken zitdiepteverstelling 
(zitting 6 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)

3420   78,-

zitneiging 
(van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)

3424   0,-

lichaamsgewicht instelling 
(60 - 140 kg)

3432   45,-

breedteverstelling voor Z-armleuningen zonder 
gereedschap

3917   38,-

verstelbare lendensteun 
(9 cm in hoogte verstelbaar)

  0,-

hygiënebescherming (1 stuk), zwart 0037  - 33,-

zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd** P001   37,-

* Levertijd leer op aanvraag; K000 & K010 leer geperforeerd 

** P001: Comfort + (17) dubbele prijs 

Reserve-accu (K00A) + reserve-acculader (K00G) staan op de pagina voor toebehoren
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Mera Klima Mesh (bureaustoel met tricotagenet)
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame

Harlequin
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

09
Stof klant

mer85k 1.318,- 1.346,- 1.373,- 1.512,- 1.714,- 1.312,-

mer84k 1.167,- 1.195,- 1.222,- 1.361,- 1.538,- 1.161,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code mer85k mer84k Prijs

klimaatpakket verwarmingsfunctie in rug K120        0,-

variant kunststof delen 
zitschaal en rug

zwart 3961   0,-

wit-grijs 3962   58,-

armleuningen zonder armleuningen 3500   0,-

in hoogte verstelbare 
armlegger 
(inclusief breedteverstelling 3917)

zwart 3545   146,-

wit-grijs 3546   163,-

3D-arm supports 
(inclusief breedteverstelling 3917)

zwart 3549   193,-

zwart, met soft 
armleuningdekjes

3550   215,-

wit-grijs 3551   210,-

Z-armleuningen zwart 3553   163,-

4F-arm supports aluminium 
(inclusief breedteverstelling 3917)

zwart 3557   264,-

zwart, met leren 
armleuningdekjes

3577   403,-

aluminiumkleurig 3558   271,-

aluminiumkleurig, met leren 
armleuningdekjes

3578   410,-

gepolijst 3559   298,-

gepolijst, met leren 
armleuningdekjes

3579   437,-

zitting basisuitvoering 3750   0,-

celligence®-zitting 
(luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)

3752   108,-

netbespanning zwart 2080   0,-

onderstel kunststof zwart 3221   0,-

wit-grijs 3225   19,-

aluminium zwart 3201   26,-

aluminiumkleurig 3202   35,-

gepolijst 3203   72,-

wit-grijs 3205   35,-

wielen / glijders harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt 3101   0,-

zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren 3102   0,-

harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103   23,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104   23,-

counterstoel glijders en voetenring 3107   219,-

viltglijder en voetenring 3117   249,-

zithoogte 40-51 cm 3300   0,-

40-51 cm met basisvering 3301   32,-

46-60 cm met basisvering 3303   39,-

60-85 cm gasveer voor counterstoel 3305   0,-

42-56 cm met basisvering 3306   37,-
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Mera Klima Mesh (bureaustoel met tricotagenet)
Optie Beschrijving Code mer85k mer84k Prijs

overige kenmerken zitdiepteverstelling 
(zitting 6 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)

3420   78,-

zitneiging 
(van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)

3424   0,-

lichaamsgewicht instelling 
(60 - 140 kg)

3432   45,-

breedteverstelling voor Z-armleuningen zonder gereedschap 3917   38,-

kledingbeugel, kunststof zwart 3918  - 94,-

hygiënebescherming (1 stuk), zwart 0037  - 33,-

Reserve-accu (K00A) + reserve-acculader (K00G) staan op de pagina voor toebehoren
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Design: Jörg Bernauer

De Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) vult de DIN-norm aan met een groter 
instelbereik (bijv. 10 cm schuifzitting) en vergroot de bandbreedte 
van de doelgroep met erg kleine en ook erg grote mensen.

Basisprijs
af 1.036,-

Basisprijs
af 1.115,-

Mera NPR (XS & XL)
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Mera NPR (XS & XL)

Padded (bureaustoel met gestoffeerde rugleuning), Mesh (bureaustoel met tricotagenet)

-  Passend tot 140 kg lichaamsgewicht
-  Puntsynchroonmechanisme
-  Met progressieve tegendruk
-  Verhouding zit-/leuningneiging 1:4
-  Openingshoek van de rugleuning is 26°

-  45-125 kg
-  Gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand
-  Maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging

-  In 2 standen individueel instelbaar (0° / 16°)
-  Openingshoek 90°

-  Vooraf in te stellen zittinghelling van + 1° of - 4° (Delta 5°)
-  Bevordert een rechte zithouding en richt de bekkenkam op
-  Eenvoudige tuimelaarbediening

-  41-55 cm met basisvering
-  Door middel van veiligheidsgasveer

-  38-48 cm
-  Traject van 38 cm tot 48 cm in 11 standen
-  Zitting en MF-arm supports bewegen onafhankelijk van elkaar

-  65 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim
-  Schuimdichtheid 60 kg/m³
-  De zitting kan worden verwisseld door een servicemedewerker
-  In de zitting bevindt zich een vaste wig, die bij het verschuiven van de zitting altijd de ergonomisch

juiste positie inneemt

-  mer79 / mer78: 59 cm
-  35 mm PU-vormschuim vulling, cfk-vrij geschuimd, ergonomisch gevormd
-  Schuimdichtheid 60 kg/m³
-  Zelfdragende, glasvezelversterkte kunststof schaal, zwart of wit-grijs (RAL 7035), laat dynamische

rechts-links-bewegingen toe
-  Het kussen kan worden verwisseld door een servicemedewerker
-  mer65 / mer64: 59 cm
-  Zelfdragend, glasvezelversterkt kunststof frame in zwart of wit-grijs (RAL 7035). Maakt dynamische

rechts-links-bewegingen mogelijk
-  3D-tricotagenet (100% polyester), zwart, voor optimale drukverdeling zonder elasticiteitsverlies

-  mer79 / mer65: In hoogte verstelbaar 9 cm en traploos 30° draaibaar
-  Voor model in stof, hoofdsteun in Skai Evida zwart, een ademende polyurethaan bekleding
-  Voor model in leer, hoofdsteun in leer
-  Perfecte aanpassing aan vorm en positie van het hoofd, dus geen drukplekken

-  mer79 / mer78: Lendensteun in hoogte verstelbaar 9 cm

-  MF-arm supports, zwart
-  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

-  Gewichtsafhankelijk geremde wielen
-  Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 50 mm

-  GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551/
afmetingen volgens NPR 1813

-  Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)
-  EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241
-  Der Blaue Engel-certificering (RAL-UZ 117)
-  Greenguard-certificering

Functionaliteit

Lichaamsgewichts-
instelling

Synchroonblokkering 

Zitneiging

Zithoogte-instelling 

Zitdiepte-instelling

Zitting

Rugleuning

Neksteun

Lendensteun 

Armleuning

Wielen

Normen en certificaten

Garantietermijn -  5 jaar garantie (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)
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Afmetingen
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mer79 / mer78
met armleuningen: 20 kg / 19 kg
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mer65 / mer64
met armleuningen: 19 kg / 18 kg

Benodigde stof

Benodigd leer op aanvraag 

Model van dezelfde kleur

Zitting en Rugleuning

in verschillende kleuren

Zitting

in verschillende kleuren

Rugleuning
mer79 0,75 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m
mer78 0,75 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m 0,75 x 1,30 m
mer65 - 0,75 x 1,30 m -
mer64 - 0,75 x 1,30 m -
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Mera NPR (XS & XL) Padded (bureaustoel met gestoffeerde rugleuning)
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step

Harlequin
Cura

06
Evida

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

09
Stof klant

19
Leer klant

mer79 1.187,- 1.224,- 1.273,- 1.471,- 1.803,- 1.177,- 1.295,-

mer78 1.036,- 1.073,- 1.122,- 1.320,- 1.627,- 1.026,- 1.129,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code mer79 mer78 Prijs

variant kunststof delen zitschaal 
en rug

zwart 3961   0,-

wit-grijs 3962   58,-

armleuningen MF-arm supports zwart 3567   0,-

gepolijst 3569   34,-

wit-grijs 3570   7,-

zitting basisuitvoering 3750   0,-

celligence®-zitting 
(luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)

3752   108,-

onderstel design aluminium zwart 3241   0,-

aluminiumkleurig 3242   9,-

gepolijst 3243   46,-

wit-grijs 3245   9,-

wielen / glijders harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt 3101   0,-

zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren 3102   0,-

harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103   23,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104   23,-

zithoogte 41-55 cm met basisvering 3310   0,-

46-60 cm met basisvering 3303   16,-

XS 38-48 cm met basisvering 3304   15,-

overige kenmerken zitdiepteverstelling 
(zitting 10 cm naar voren te verstellen)

3420   0,-

zitneiging 
(van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)

3424   0,-

lichaamsgewicht instelling 
(60 - 140 kg)

3432   45,-

breedteverstelling voor Z-armleuningen zonder 
gereedschap

3917   38,-

verstelbare lendensteun 
(2 cm in diepte verstelbaar)

3817   43,-

hygiënebescherming (1 stuk), zwart 0037  - 33,-

zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd* P001   37,-

* P001: Comfort + (17) dubbele prijs 

Een NPR stoel voldoet alleen met de MF-arm supports en gasveer 3310 aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn 1813 (NPR) 

Aanbeveling XS-versie voor kleine mensen: XS kolom 38-48cm (3304) + verschuifbare zitting vanaf 38cm (3420) 

Aanbeveling XL-versie voor lange mensen: XL-kolom 46-60cm (3303) + verschuifbare zitting tot 48cm (3420) + lichaamsgewichtverstelling (3432) tot 140kg



99

Mera NPR (XS & XL) Mesh (bureaustoel met tricotagenet)
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame

Harlequin
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +
Speciale 
stoffen

48
Leer 

premium +

09
Stof klant

19
Leer klant

mer65 1.266,- 1.294,- 1.321,- 1.460,- 1.597,- 1.260,- 1.386,-

mer64 1.115,- 1.143,- 1.170,- 1.309,- 1.421,- 1.109,- 1.220,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code mer65 mer64 Prijs

variant kunststof delen zitschaal 
en rug

zwart 3961   0,-

wit-grijs 3962   58,-

armleuningen MF-arm supports zwart 3567   0,-

gepolijst 3569   34,-

wit-grijs 3570   7,-

zitting basisuitvoering 3750   0,-

celligence®-zitting 
(luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)

3752   108,-

onderstel design aluminium zwart 3241   0,-

aluminiumkleurig 3242   9,-

gepolijst 3243   46,-

wit-grijs 3245   9,-

wielen / glijders harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt 3101   0,-

zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren 3102   0,-

harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103   23,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104   23,-

zithoogte 41-55 cm met basisvering 3310   0,-

46-60 cm met basisvering 3303   16,-

XS 38-48 cm met basisvering 3304   15,-

overige kenmerken zitdiepteverstelling 
(zitting 10 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)

3420

zitneiging 
(van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)

3424   0,-

lichaamsgewicht instelling 
(60 - 140 kg)

3432   45,-

breedteverstelling voor MF-arm supports 
zonder gereedschap

3917   38,-

verstelbare lendensteun 
(6 cm in hoogte verstelbaar)

3817   46,-

hygiënebescherming (1 stuk), zwart 0037  - 33,-

Een NPR stoel voldoet alleen met de MF-arm supports, de gasveer 3310 en de verstelbare lendensteun 3817 aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn 1813 (NPR) 

Aanbeveling XS-versie voor kleine mensen: XS kolom 38-48cm (3304) + verschuifbare zitting vanaf 38cm (3420) 

Aanbeveling XL-versie voor lange mensen: XL-kolom 46-60cm (3303) + verschuifbare zitting tot 48cm (3420) + lichaamsgewichtverstelling (3432) tot 140kg

netbespanning 2080   0,-

2003   0,-

2017   0,-

2018   0,-

2019   0,-

2020   0,-

zwart

wit-grijs

antraciet

grijs

smaragd

saffier

olijf 2021   0,-

  0,-
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Design: Jörg Bernauer

Basisprijs
af 1.106,-

Basisprijs
af 1.779,-

Mera ESD + Klima ESD
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Mera ESD + Klima ESD

Padded (bureaustoel met gestoffeerde rugleuning)

Klimaatpakket -  mer98ke: Verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting en rug
-  mer98ke: Regeling van de verwarmings- en ventilatiefunctie op 2 niveaus via schakelaar
-  mer98ke: Lithium-ionen-accu (capaciteit 5.200mAh) (CEE 7/16)
-  mer98ke: Gebruiksherkenning. Zodra de stoel niet meer wordt gebruikt worden verwarmings- en

ventilatiefunctie automatisch uitgeschakeld (intelligent energieverbruik)
-  mer98ke: De standaarduitvoering bevat 1 accu en 1 oplaadkabel

-  Passend tot 140 kg lichaamsgewicht
-  Puntsynchroonmechanisme
-  Met progressieve tegendruk
-  Verhouding zit-/leuningneiging 1:4
-  Openingshoek van de rugleuning is 26°

-  45-125 kg
-  Gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand
-  Maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging

-  In 2 standen individueel instelbaar (0° / 16°)
-  Openingshoek 90°

-  Vooraf in te stellen zittinghelling van + 1° of - 4° (Delta 5°)
-  Bevordert een rechte zithouding en richt de bekkenkam op
-  Eenvoudige tuimelaarbediening

-  40-51 cm
-  Door middel van veiligheidsgasveer

-  Zitdiepte 42 cm
-  65 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim
-  Schuimdichtheid 60 kg/m³
-  De zitting kan worden verwisseld door een servicemedewerker

-  59 cm
-  Kunststof schaal conform DIN EN 61340-5-1 VDE 0300-5-1:2017-07
-  Zelfdragende, glasvezelversterkte kunststof schaal, zwart,

laat dynamische rechts-links-bewegingen toe
-  35 mm PU-vormschuim vulling, FCK vrij schuim, ergonomisch gevormd
-  Schuimdichtheid 60 kg/m³
-  Het kussen kan worden verwisseld door een servicemedewerker

-  Lendensteun in hoogte verstelbaar 9 cm

-  Gewichtsafhankelijk geremde ESD-wielen
-  Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 50 mm

-  DIN EN 61340-5-1 VDE 0300-5-1:2017-07
-  GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551
-  mer98ke: CE-keurmerk / DIN EN 60335, 62133, 62233
-  Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)
-  EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241
-  Greenguard-certificering
-  FACTS testoordeel zeer goed
-  iF product design award 2012

Functionaliteit

Lichaamsgewichts-
instelling

Synchroonblokkering 

Zitneiging

Zithoogte-instelling 

Zitting

Rugleuning

Lendensteun

Wielen

Normen en certificaten

Garantietermijn -  5 jaar garantie (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)
-  mer98ke: Accu 2 jaar garantie

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)

Afmetingen
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mer98e
met armleuningen: 18 kg
zonder armleuningen: 16 kg
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mer98ke
met armleuningen: 19 kg
zonder armleuningen: 17 kg

Benodigde stof

Model van dezelfde kleur

Zitting en Rugleuning
mer98ke 0,75 x 1,30 m
mer98e 0,75 x 1,30 m
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Mera ESD + Klima ESD Padded (bureaustoel met gestoffeerde rugleuning)
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

06
Ultra ESD

07
Kunstleer 

ESD

mer98e 1.106,- 1.152,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code mer98e Prijs

variant kunststof delen zitschaal 
en rug

zwart (geleidend) 3961  0,-

armleuningen zonder armleuningen 3500  0,-

3D-arm supports 
(inclusief breedteverstelling)

zwart (geleidend) 3555  359,-

zitting basisuitvoering 3750  0,-

celligence®-zitting 
(luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)

3752  108,-

onderstel design aluminium zwart 3241  0,-

gepolijst 3243  46,-

wielen / glijders ESD harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt 3123  0,-

ESD zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren 3124  0,-

ESD harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3125  23,-

ESD zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3126  23,-

zithoogte 40-51 cm 3300  0,-

40-51 cm met basisvering 3301  32,-

46-60 cm met basisvering 3303  39,-

42-56 cm met basisvering 3306  37,-

overige kenmerken zitdiepteverstelling 
(zitting 6 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)

3420  78,-

zitneiging 
(van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)

3424  0,-

lichaamsgewicht instelling 
(60 - 140 kg)

3432  45,-

verstelbare lendensteun 
(2 cm in diepte verstelbaar)

3817  43,-

verstelbare lendensteun 
(9 cm in hoogte verstelbaar)

 0,-

Mera ESD conform DIN EN 61340-5-1 VDE 0300-5-1:2017-07
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Mera ESD + Klima ESD Padded (bureaustoel met gestoffeerde rugleuning)
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

06
Ultra ESD

07
Kunstleer 

ESD

mer98ke 1.779,- 1.825,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code mer98ke Prijs

variant kunststof delen zitschaal en rug zwart (geleidend) 3961  0,-

klimaatpakket verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting en rug 
(alleen in combinatie met Ultra ESD)

K000  0,-

verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting 
(alleen in combinatie met Ultra ESD)

K010  -135,-

verwarmingsfunctie in zitting en rug K100  -202,-

verwarmingsfunctie in zitting K110  -269,-

armleuningen zonder armleuningen 3500  0,-

3D-arm supports 
(inclusief breedteverstelling)

zwart (geleidend) 3555  359,-

zitting basisuitvoering 3750  0,-

celligence®-zitting 
(alleent in combinatie met klimaatpakket K100, K110)

3752  108,-

onderstel design aluminium zwart 3241  0,-

gepolijst 3243  46,-

wielen / glijders ESD harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt 3123  0,-

ESD zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren 3124  0,-

ESD harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3125  23,-

ESD zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3126  23,-

zithoogte 40-51 cm 3300  0,-

40-51 cm met basisvering 3301  32,-

46-60 cm met basisvering 3303  39,-

42-56 cm met basisvering 3306  37,-

overige kenmerken zitdiepteverstelling 
(zitting 6 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)

3420  78,-

zitneiging 
(van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)

3424  0,-

lichaamsgewicht instelling 
(60 - 140 kg)

3432  45,-

verstelbare lendensteun 
(9 cm in hoogte verstelbaar)

 0,-

Mera Klimastuhl ESD conform DIN EN 61340-5-1 VDE 0300-5-1:2017-07 

Reserve-accu (K00A) + reserve-acculader (K00G) staan op de pagina voor toebehoren
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Design: Matthias Dohm

Basisprijs
af 1.744,-

Duera24
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Duera24

24-uurs Padded (bureaustoel met netbespanning en voorzien van opdekstoffering)

Functionaliteit -  Passend tot 150 kg lichaamsgewicht
-  Puntsynchroonmechanisme
-  Met progressieve tegendruk
-  Verhouding zit-/leuningneiging 1:4
-  Openingshoek van de rugleuning 28°

-  45-125 kg
-  Gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand
-  Maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging

-  In 3 standen individueel instelbaar (0° / 16° / 28°)
-  Openingshoek 92°

-  41-52 cm
-  Door middel van veiligheidsgasveer met basisvering

-  Zitdiepte van 39-47 cm, zitting 8 cm naar voren te verstellen
-  Gebruiksvriendelijke knop, eenvoudige bediening
-  Zitting en arm supports bewegen onafhankelijk van elkaar

-  75 mm zitting met harde en zachte zone bestaande uit pocketverenkern, viscoschuim en voor de
zitklimaatregeling een wollen vlies

-  Schuimdichtheid 55 kg/m³
-  Ergonomische zitkom voor optimale drukverdeling
-  Zijkanten zitting zwart

-  58 cm
-  Frame bestaande uit met glasvezel versterkt kunststof zwart
-  Met luchtdoorlatende netbespanning in de kleur zwart met opdekstoffering in stof of leer

-  due93: Hoofdsteun in Skai Venezia zwart bij stoffen bekleding, in leder bij leren bekleding
-  7 cm in hoogte verstelbaar en neigbaar 40°

-  3D-tricotagenet ter hoogte van de lendenen, getailleerd gebreid, dus nog meer lumbale
ondersteuning

-  4F-arm supports gepolijst, met styling kap
-  Armleuningen zonder gereedschap in breedte verstelbaar
-  In hoogte, breedte en diepte verstelbaar, draaibaar
-  Rechts/links 30° draaibaar

-  Gewichtsafhankelijk geremde wielen
-  Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 65 mm

-  GS-keurmerk van LGA Neurenberg / DIN EN 1335 / DIN 4551
-  Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)
-  EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241
-  BS 5459 - 2 : 2000 + A2 : 2008
-  ANSI / BIFMA X 5.1 gekeurd
-  Greenguard-certificering

Lichaamsgewichts-
instelling

Synchroonblokkering 

Zithoogte-instelling 

Zitdiepte-instelling

Zitting

Rugleuning

Neksteun 

Lendensteun 

Armleuning

Wielen

Normen en certificaten

Garantietermijn -  2 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)
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Afmetingen
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due93 / due92
met armleuningen: 21 kg / 20 kg

Benodigde stof

Benodigd leer op aanvraag 

Model van dezelfde kleur

Zitting en Rugleuning

in verschillende kleuren

Zitting

in verschillende kleuren

Rugleuning Neksteun
due93 1,00 x 1,30 m 0,85 x 1,30 m 0,93 x 1,30 m 0,40 x 1,30 m
due92 1,00 x 1,30 m 0,85 x 1,30 m 0,93 x 1,30 m -
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Duera24  Padded (bureaustoel met netbespanning en voorzien van opdekstoffering)
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

05
Malta
Step
Cura

06
Ultra ESD

17
Comfort +

48
Leer 

premium +

19
Leer klant

due93 1.901,- 1.938,- 2.151,- 2.574,- 2.045,-

due92 1.744,- 1.781,- 1.994,- 2.322,- 1.872,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code due93 due92 Prijs

armleuningen 4F-arm supports 
aluminium 
(inclusief stylingkap en 

breedteverstelling)

gepolijst 3659   0,-

rugleuningdrager 
kleur

aluminium gepolijst 3803   0,-

zittingdrager kleur aluminium zwart 3701   0,-

onderstel design aluminium gepolijst 3243   0,-

wielen / glijders harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103   0,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104   0,-

zithoogte 41-52 cm met basisvering 3301   0,-

46-60 cm met basisvering 3303   7,-

overige kenmerken lichaamsgewicht instelling 
(70 - 150 kg)

3432   45,-

verstelbare lendensteun 
(11 cm in hoogte te verstellen)

3817   61,-

zijkanten zitting zwart (Malta of leer premium +) PS01   0,-

kledingbeugel, kunststof zwart 3918   94,-

hoofdsteun in leer (voor model in stof) PK08  - 96,-

Toebehoren hygiënebescherming voor 24 uur stoelen vindt u op de pagina voor toebehoren. Verpakkingseenheid 10 stuks.
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Design: Matthias Dohm, Klöber Design-Team

Basisprijs
af 2.010,-

Itera24
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Itera24

24-uurs Bureaustoel met rondom gestoffeerde rugleuning

Functionaliteit -  Passend tot 150 kg lichaamsgewicht
-  Puntsynchroonmechanisme
-  Met progressieve tegendruk
-  Verhouding zit-/leuningneiging 1:4
-  Openingshoek van de rugleuning 28°

-  45-125 kg
-  Gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand
-  Maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging

-  In 3 standen individueel instelbaar (0° / 16° / 28°)
-  Openingshoek 92°

-  41-52 cm
-  Door middel van veiligheidsgasveer met basisvering

-  Zitdiepte van 40-48 cm, zitting 8 cm naar voren te verstellen
-  Gebruiksvriendelijke knop, eenvoudige bediening
-  Zitting en arm supports bewegen onafhankelijk van elkaar

-  75 mm zitting met harde en zachte zone bestaande uit pocketverenkern, viscoschuim en voor de
zitklimaatregeling een wollen vlies

-  Schuimdichtheid 55 kg/m³
-  Ergonomische zitkom voor optimale drukverdeling

-  Rondom beklede rugleuning met PU-vormschuimkussen 35 mm, cfk-vrij geschuimd
-  Schuimdichtheid 55 kg/m³
-  Voorzijde met siernaad boven, in het midden

-  Hoofdsteun in stofbekleding, in leer bij leerbekleding
-  11 cm in hoogte verstelbaar

-  4F-arm supports gepolijst, met styling kap
-  In hoogte, breedte en diepte verstelbaar, draaibaar
-  Rechts/links 30° draaibaar

-  Gewichtsafhankelijke geremde wielen
-  Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 65 mm

-  EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241
-  Greenguard-certificering

Lichaamsgewichts-
instelling

Synchroonblokkering 

Zithoogte-instelling 

Zitdiepte-instelling

Zitting

Rugleuning

Neksteun

Armleuning

Wielen

Normen en certificaten 

Garantietermijn -  2 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)
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Afmetingen
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ite93
met armleuningen: 24 kg

Benodigde stof

Model van dezelfde kleur in verschillende kleuren

Zitting

in verschillende kleuren

Rugleuning Neksteun

ite93 1,50 x 1,30 m 0,95 x 1,30 m 0,95 x 1,30 m 0,60 x 1,30 m
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Itera24 24-uurs Bureaustoel met rondom gestoffeerde rugleuning
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

05
Malta
Step
Cura

06
Ultra ESD

17
Comfort +

48
Leer 

premium +

19
Leer klant

ite93 2.010,- 2.077,- 2.360,- 2.942,- 2.131,-

Advies verkoopprijzen in EUR  Basisuitvoering   Opties

Optie Beschrijving Code ite93 Prijs

armleuningen 4F-arm supports 
aluminium 
(inclusief stylingkap en 

breedteverstelling)

gepolijst 3659  0,-

rugleuningdrager 
kleur

aluminium zwart 3801  0,-

zittingdrager kleur aluminium zwart 3701  0,-

onderstel design aluminium gepolijst 3243  0,-

wielen / glijders harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103  0,-

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104  0,-

zithoogte 40-51 cm met basisvering 3301  0,-

46-60 cm met basisvering 3303  7,-

overige kenmerken lichaamsgewicht instelling 
(70 - 150 kg)

3432  45,-

verstelbare lendensteun 
(in stoffering van rugleuning geintergreerd luchtkussen, 6 cm in hoogte 

te verstellen, 2,5 cm in diepte verstelbaar)

3817  86,-

hoofdsteun in leer (voor model in stof) PK08  120,-

hoofdsteun in Skai Venzia zwart PKSK  0,-

Toebehoren hygiënebescherming voor 24 uur stoelen vindt u op de pagina voor toebehoren. Verpakkingseenheid 10 stuks.
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Art.Nr. = „Modell“10 Advies losse verkoopprijzen in euro exclusief BTW bij nabestelling.

Kenmerk Beschrijving passend voor Code Prijs

* Optioneel Armleuningen zonder gereedschap in breedte verstelbaar 3917: 38,-

In hoogte verstelbare armlegger 7 cm
7 cm in hoogte verstelbaar, met onderverdeling. 
De armlegger is gemaakt van polyurethaan (TPU).

LIM 3523 (zwart) 128,-

3524 (wit-grijs) 139,-

In hoogte verstelbare armlegger 10 cm
10 cm in hoogte verstelbaar, met onderverdeling. 
De armlegger is gemaakt van polyurethaan (TPU). 
Met gereedschaploze breedte verstelling zijn 
zowel links als rechts ca. 3 cm in de breedte 
verstelbaar.

Cato Plus Mesh, 
Duera, Mera

3545 (zwart) 198,-

Mera 3546 (wit-grijs) 215,-

3D-arm supports
10 cm in hoogte verstelbaar, met onderverdeling. 
Naar binnen en buiten zwenkbaar in twee 
standen, tot 15° en tot 30°. Door de weerstand 
heen tot 360° roteerbaar. Bij 180° verandert de 
diepteinstelling aan beide zijden met 1,5 cm. De 
binnenwerkse breedte tussen de arm supports 
verandert bij een draaiing van 180° links en rechts 
met 1 cm. Het armleggerdekje is 5 cm in diepte 
verstelbaar. De armlegger is gemaakt van zacht 
TPU-schuim. Met gereedschaploze 
breedteverstelling zijn zowel links als rechts ca. 3 
cm in de breedte verstelbaar. Optioneel leverbaar 
met soft-pad opdekjes, voor een optimale 
drukverdeling bij het neerleggen van de 
onderarmen.

Cato Plus Mesh, 
Duera, Mera

3549 (zwart) 245,-

3550 (zwart, met 
soft 
armleuningdekjes)

266,-

Mera 3551 (wit-grijs) 262,-

4F-arm supports
11 cm in hoogte verstelbaar, armsteun in breedte 
elk 2,5 cm; in diepte (naar voren) 5 cm 
verstelbaar; rechts/links 30° draaibaar, optioneel 
extra met leren bekleding. De armlegger is 
gemaakt van polyurethaan (PU). Met 
gereedschaploze breedteverstelling zijn zowel 
links als rechts ca. 3 cm in de breedte verstelbaar.

Cato Plus Mesh, 
Duera, Mera

3557 (zwart) 316,-

3558 
(aluminiumkleurig)

323,-

3559 (gepolijst) 350,-

3577 (zwart, met 
leren 
armleuningdekjes)

455,-

3578 
(aluminiumkleurig, 
met leren 
armleuningdekjes)

462,-

3579 (gepolijst, met 
leren 
armleuningdekjes)

489,-
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Art.Nr. = „Modell“10 Advies losse verkoopprijzen in euro exclusief BTW bij nabestelling.

Kenmerk Beschrijving passend voor Code Prijs

* Optioneel Armleuningen zonder gereedschap in breedte verstelbaar 3917: 38,-

4F-arm supports met stylingkap gepolijst
Gepolijst. 11 cm in hoogte verstelbaar, armsteun 
in breedte elk 2,5 cm; in diepte (naar voren) 5 cm 
verstelbaar; rechts/links 30° draaibaar, optioneel 
extra met leren bekleding. De armlegger is 
gemaakt van polyurethaan (PU). Met 
gereedschaploze breedteverstelling zijn zowel 
links als rechts ca. 3 cm in de breedte verstelbaar.

Duera24, Itera24 3659 (gepolijst) 387,-

3679 (gepolijst, met 
leren 
armleuningdekjes)

526,-

MF-arm supports
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. De 
armlegger is gemaakt van polyurethaan (PU).

Cato Plus Mesh*, 
Duera*, Mera*

3567 (zwart) 334,-

3569 (gepolijst) 368,-

MF-arm supports met stylingkap gepolijst
alu gepolijst

Duera24, Itera24 3669 (gepolijst) 405,-

Z-armleuningen
10 cm in hoogte verstelbare armleuning,
optioneel bovendien met leren bekleding.
De armlegger is gemaakt van polyurethaan (PU).

Cato Plus Mesh, 
Duera*, Mera*

3553 (zwart) 215,-

3573 (met leren 
armleuningdekjes)

354,-

Stoel koppelingen
kunststof, zwart

due46, due56, 
mer47, mer56, 
mer57

0013 17,-

Hygiënebescherming voor 24 uur stoelen
(Verpakkingseenheid 10 stuks in 1 verpakking)

due89, due93, 
due99, ite93

0039 39,-

Hygiënebescherming
(Verpakkingseenheid 1 stuk in 1 verpakking)

cnx89, cnx99, 
mer65, mer75, 
mer79, mer85, 
mer85k, mer89, 
mer89k, mer95, 
mer95k, mer99, 
mer99k

0037 54,-

Reserve-accu mer84k, mer85k, 
mer98k, mer98ke, 
mer99k, woo74, 
woo75

K00A 63,- 
netto-
prijs

Reserve-acculader mer84k, mer85k, 
mer98k, mer98ke, 
mer99k, woo74, 
woo75

K00G 21,-
netto-
prijs

Changeable (2 stuks) LIM 0033 127,-

Changeable (1 stuk) LIM 0034 74,-
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Art.Nr. = „Modell“10 Advies losse verkoopprijzen in euro exclusief BTW bij nabestelling.

Kenmerk Beschrijving passend voor Code Prijs

* Optioneel Armleuningen zonder gereedschap in breedte verstelbaar 3917: 38,-

Netvoeding woo74, woo75 K00N 99,-
tto-
prijs

Lendensteun
in het rugframe te integreren

cpn88, cpn89, 
due88, due89, 
due92, due93, 
due98

3817 113,-

Kledingbeugel
kunststof, zwart

cnx89, cnx99, 
cpn88, cpn89, 
due88, due89, 
due98, due99, 
mer65, mer79, 
mer85, mer85k, 
mer89, mer95, 
mer99, mer99k

3918 146,-

Neksteun cpn88, due88, 
due92, due98

0038 - 05 Skai 
Venezia zwart

209,-

0038 - 48 
Leer premium +

304,-
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Kleur- en materiaalcollectie - technische specificaties
Advies verkoopprijzen voor stoffen (exclusief BTW) per strekkende meter, 1,30 resp. 1,40 m breed, bij leder per m² (1 vacht, ca. 5 m²).

CHICAGO (Camira Urban) Technische gegevens Prijsgroep 04

Materiaal 100 % recycled polyester FR 74,-/str.m.

Stofgewicht/str.m. 450 g +/- 5 %

Breedte 140 cm

Aantal toeren 100.000 Martindale (BS EN ISO 12947-2)

Lichtechtheid 6 (BS EN ISO 105-B02:1999)

Pluizen 5, pluist niet

Wrijvingechtheid nat/droog 4/4 (BS EN ISO 105-X12:2002)

Brandveiligheidsnormen Moeilijk ontvlambaar (DIN 4102:B1; BS EN 1021 -part 1&2; BS 7176:2007 Low 
Hazard; BS 5852:2006, Section 4, Ignition Source 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; 
NF D 60 -013:2006; NF-P-92-507 M1; UNI 8456 & UNI 9174 Class 1)

Ecologie Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; Second nature™ recycled; 
Milieuvriendelijk (EU-milieukeurmerk “De bloem“)

NOVA (k+r Textil) Technische gegevens Prijsgroep 04

Materiaal 100 % polyester 74,-/str.m.

Stofgewicht/str.m. 560 g

Breedte 140 cm

Aantal toeren 50.000 Martindale (DIN EN ISO 12947-2)

Lichtechtheid 5-7 (DIN EN ISO 105-B02)

Pluizen 5, pluist niet (DIN EN ISO12945-2)

Wrijvingechtheid nat/droog 4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)

Transpiratiebestendig zuur/
alkalisch

4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-E04)

Vochtbestendig 4-5 (DIN EN ISO 105-D01)

Brandveiligheidsnormen Moeilijk ontvlambaar (DIN EN 1021: 2006, deel 1 (sigarettentest) in combinatie 
met schuimstof B3 normaal brandbar min. 22 kg/m³, deel 2 (butaanvlammentest) 
in combinatie met brandvertragend schuim CMHR min. 36 kg/m³)

Ecologie Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; Getest op schadelijke stoffen 
(Oeko-Tex Standard 100 No. 10.0.84517, Hohenstein)

ERA (Camira) Technische gegevens Prijsgroep 04

Materiaal 100 % polyester 74,-/str.m.

Stofgewicht/str.m. 448 g +/- 5 %

Breedte 140 cm

Aantal toeren zware Object Gebruik / 10 jaar garantie. Extern gecertificeerd ≥100.000 wrijft 
Martindale

Lichtechtheid 5 (ISO 105 - B02)

Wrijvingechtheid nat/droog 4/4 (ISO 105 - X12)

Brandveiligheidsnormen Moeilijk ontvlambaar (BS EN 1021-part 1&2; BS 7176 Low Hazard)¹

Ecologie Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; na de certificering OEKO-TEX® 
Standard 100
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FAME (Gabriel) Technische gegevens Prijsgroep 05

Materiaal 95 % wol, 5 % polyamide 98,-/str.m.

Stofgewicht/str.m. 630 g

Breedte 140 cm

Aantal toeren 200.000 Martindale (DIN EN ISO 12947-2)

Lichtechtheid 5-7 (DIN EN ISO 105-B02)

Pluizen 4, pluist nauwelijks

Wrijvingechtheid nat/droog 4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)

Brandveiligheidsnormen Moeilijk ontvlambaar (DIN EN 1021, part 1&2; BS 5852, Crib 5; Calif. Bull. 117E; 
UNI 9175 Class 2.IM; BS 5852 part 1 0,1 Cigarette & match); IMO A.652 (16) MED 
Certifikate (Mo)

Ecologie Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten, Getest op schadelijke stoffen 
(Oeko-Tex Standard 100 No. 1076-17401, DTI Denmark) Milieuvriendelijk 
(EU-milieukeurmerk “De bloem“)

Kleur- en materiaalcollectie - technische specificaties
Advies verkoopprijzen voor stoffen (exclusief BTW) per strekkende meter, 1,30 resp. 1,40 m breed, bij leder per m² (1 vacht, ca. 5 m²).

MALTA (Camira Xtreme) Technische gegevens Prijsgroep 05

Materiaal 100 % recycled polyester FR 98,-/str.m.

Stofgewicht/str.m. 310 g +/- 5 %

Breedte 140 cm +/- 5 %

Aantal toeren 100.000 Martindale (DIN EN ISO 12947-2)

Lichtechtheid 6 (DIN EN ISO 105-B02)

Pluizen 5, pluist niet (BS EN ISO12945-2:2000)

Wrijvingechtheid nat/droog 4/4 (DIN EN ISO 105-X12)

Brandveiligheidsnormen Moeilijk ontvlambaar (DIN 4102:B1; BS EN 1021-part 1&2; BS 7176:2007 Low 
Hazard; BS 5852:2006, Section 4, Ignition Source 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; 
UNI 8456 & UNI 9174 Class 1)¹

Ecologie Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; Second nature™ recycled; 
Milieuvriendelijk (EU-milieukeurmerk „De bloem“)

STEP (Gabriel) Technische gegevens Prijsgroep 05

Materiaal 100 % Trevira CS 98,-/str.m.

Stofgewicht/str.m. 470 g

Breedte 140 cm

Aantal toeren 100.000 Martindale (ISO 12947-2)

Lichtechtheid 5-7 (ISO 105-B02)

Pluizen 4-5 (ISO 12945-2)

Wrijvingechtheid nat/droog 4-5/4-5 (ISO 105-X12)

Brandveiligheidsnormen Moeilijk ontvlambaar (EN 1021 1&2; BS 5852 crib 5; FAR/JAR 25853; DIN 4102:B1; 
NFP 92-503:M1; BS 7176 Medium Hazard; IMO Res. A 652 (16); UNI 9175, Class 1 I 
EMME; Calif. Tech. Bull. 117,E; Önorm 3825 B1/Q1; BS 5852 P1 0&1; MED 
Certificate IMO.)¹

Ecologie Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; Getest op schadelijke stoffen 
(Oeko-Tex Standard 100 No. 6234-4401 DTI Denmark); Milieuvriendelijk 
(EU-milieukeurmerk “De bloem“)
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Kleur- en materiaalcollectie - technische specificaties
Advies verkoopprijzen voor stoffen (exclusief BTW) per strekkende meter, 1,30 resp. 1,40 m breed, bij leder per m² (1 vacht, ca. 5 m²).

HARLEQUIN™ (Gabriel) Technische gegevens Prijsgroep 05

Materiaal 100 % polyester 98,-/str.m.

Stofgewicht/str.m. 510 g (16.45 oz/lin. Yd.)

Breedte 160 cm

Aantal toeren 100.000 (ISO 12947-2, Martindale)

Lichtechtheid 5-7 (ISO 105-B02)

Pluizen 5 (ISO 12945-2)

Wrijvingechtheid nat/droog 4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)

Brandveiligheidsnormen Moeilijk ontvlambaar (EN 1021 Teil 1 + 2, BS 5852-0, Calif. Tech. Bull 117, sec. E 
Class 1, CA TB 117-2013)

Ecologie Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; getest op schadelijke stoffen 
(Eco-Tex standaard 100 6234-4401 DTI Denmark)

CURA (Gabriel) Technische gegevens Prijsgroep 05

Materiaal 98% post-consumer recycled Polyester / 2% Polyester 98,-/str.m.

Stofgewicht/str.m. 420 g

Breedte 140 cm

Aantal toeren 100.000 Martindale (BS EN ISO 12947-2), 100.000 Wyzenbeek (ASTM D4157-07)

Lichtechtheid 5-8 (ISO 105-B02)

Pluizen 4-5 (BS EN ISO 12945-2)

Wrijvingechtheid nat/droog 4-5/4-5 (ISO 105x12)

Brandveiligheidsnormen Moeilijk ontvlambaar¹ BS EN 1021 Teil 1 + 2, Cigarette and Match BS 5852 Teil 1, 
Cigarette and Match CA TB 117-2013

Ecologie OEKO-TEX® Standard 100, EU Ecolabel

skai ® EVIDA (Hornschuch) Technische gegevens Prijsgroep 06

Materiaal ca. 50 % vernieuwbare grondstoffen, ca. 30 % natuurlijke grondstoffen, ca. 20 % 
op aardolie gebaseerde grondstoffen

129,-/str.m.

Stofgewicht/str.m. 540 +/- 50 g

Breedte 137 cm

Aantal toeren >150.000 Martindale (DIN EN ISO 5470-2)

Lichtechtheid 5 (DIN EN ISO 105-B02)

Wrijvingechtheid nat/droog 4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)

Brandveiligheidsnormen Moeilijk ontvlambaar (DIN EN 1021-part 1&2; BS 5852-0+1)¹

Ecologie Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; Getest op schadelijke stoffen 
(Oeko-Tex Standard 100 No. 09.0.67149, Hohenstein); Bij vakkundig gebruik zijn 
volgens DIN EN ISO 10993-5 geen cytotoxische effecten en volgens DIN EN ISO 
10993-10 geen primaire huidirritaties te verwachten; PAK-vrij; GOTS (Global 
Organic Textile Standards) voor katoenen drager

Desinfecterende middelen Duurzaam volgens de aanbeveling desinfecterende middelen, zie www.kloeber.
com/hygiene

Dikte 1,3 +/- 0,2 mm

Duitse wet op medicinale 
producten

voldoet aan DIN EN ISO 10993-5+10
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ULTRA ESD (Gessner Climatex ) Technische gegevens Prijsgroep 06

Materiaal 65 % Cradura™, PA; 14 % gecertificeerde scheerwol, WV; 10 % Redesigned 
Lenzing FR™, CV FR; 8 % PES; 3 % Metallic fiber

129,-/str.m.

Stofgewicht/str.m. 448 g +/- 3 %

Breedte 140 cm

Aantal toeren 150.000 Martindale (DIN EN ISO 12947-2)

Lichtechtheid 6-7, EN ISO 105-B02

Pluizen 4, EN ISO 12945-2

Wrijvingechtheid nat/droog 4-5/4-5, EN ISO 105-X12

Brandveiligheidsnormen EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, IMO Resolution MSC 307 (88) Annex 1, Part 8, 
California TB 117, Class 1, NFPA 260

Ecologie Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; Getest op schadelijke stoffen 
(Oeko-Tex Standard 100 No. ZHWO 095617 TESTEX)

Kleur- en materiaalcollectie - technische specificaties
Advies verkoopprijzen voor stoffen (exclusief BTW) per strekkende meter, 1,30 resp. 1,40 m breed, bij leder per m² (1 vacht, ca. 5 m²).

COMFORT+ (Gabriel) Technische gegevens Prijsgroep 17

Materiaal 88 % polyester, 12 % polyurethaan incl. antistatische vezels en brandwerende 
vezels in de achterzijde

306,-/str.m.

Stofgewicht/str.m. 385 g

Breedte 140 cm

Aantal toeren 150.000 Martindale (DIN EN ISO 12947-2)

Lichtechtheid 5-7 (DIN EN ISO 105-B02)

Pluizen 5, pluist niet

Wrijvingechtheid nat/droog 4/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)

Brandveiligheidsnormen Moeilijk ontvlambaar (DIN EN 1021, part 1&2; BS 5852 P1, 0 Cigaret; Önorm B 
3825 B1; 3800-Q1 UK; NFP 92-503:M3; UNI 9175 Class 1 I EMME; Calif. Bull. 117E)¹

Ecologie Kleurstoffen die geen zware metalen bevatten; Getest op schadelijke stoffen 
(Oeko-Tex Standard 100 No. 6234-4401 DTI Denmark)

Waterdampdoorlatendheid 26,5 mg/(cm²xh) (DIN EN ISO 53333)

Luchtdoorlatendheid 78,44 l/(m²xs) (DIN EN ISO 9237)
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Kleur- en materiaalcollectie - technische specificaties
Advies verkoopprijzen voor stoffen (exclusief BTW) per strekkende meter, 1,30 resp. 1,40 m breed, bij leder per m² (1 vacht, ca. 5 m²).

LEER PREMIUM + (gmelichleder Ascot) Prijsgroep 48

Leer premium + is de juiste keuze voor de leerliefhebber die bijzondere waarde hecht aan de natuurlijkheid van het 
bekledingsmateriaal. Leer premium plus is een natuurproduct met unieke eigenschappen en kenmerken. De kenmerken 
weerspiegelen het leven van de dieren in hun natuurlijke leefomgeving en zijn een uitdrukking van de schoonheid en uniciteit van 
het materiaal. 

Dergelijke kenmerken kunnen vetplooien, schuurplekken en verschillende nerfstructuren zijn. Ze zijn een bewijs van echtheid en 
uniciteit en kunnen daarom geen reden tot reclamatie zijn. 

Leer is als basismateriaal zeer verschillend qua kleur en structuur. Daarom kan bij het verven van leer uit verschillende 
productiepartijen niet altijd worden gegarandeerd dat de kleuren precies overeenstemmen. Het is niet mogelijk om op grond van 
zulke geringe kleurafwijkingen bij naleveringen en aanvullingen een schadeclaim in te dienen.

Eigenschappen

- Volledig generfd rundernappaleer van Zuid-Duits fabrikaat

- Hoogwaardig semi-anilineleer met natuurlijk nerfbeeld

- Voelt aangenaam zacht aan

- Zeer goed ademend

- Lichte pigmenttoevoeging om kleurgelijkheid en lichtechtheid te bereiken

- Milieuvriendelijke productie zonder gebruik van azo-kleurstoffen volgens het besluit inzake verboden chemische stoffen

- Voldoet aan het PCP-gehalte volgens de Duitse verordening voor gebruiksvoorwerpen

- Dikte van het leer: 1,0-1,2 mm

- Lichtechtheid: 5 DIN EN ISO 105-B02

- Wrijvingechtheid: > 4 DIN EN ISO 11640

- Brandveiligheidsnormen: DIN EN 1021 part 1+2 ¹

¹ De mate van ontvlambaarheid hangt af van het gebruikte schuim en de rugbekleding.
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Kleur- en materiaalcollectie - technische specificaties

Duera / Cato Plus 

3D-tricotagenet
Technische gegevens

Materiaal 100% polyester (hoogvast)

Stofgewicht/str.m. 505g

Aantal toeren 100.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)

Lichtechtheid 4-5 (DIN EN ISO 105-B02)

Pluizen 5, pluist niet

Wrijvingechtheid nat/droog 4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)

Orbit Network Softnet 

(Geweven net)
Technische gegevens

Materiaal 100% Trevira CS

Stofgewicht/str.m. 405g

Aantal toeren 70.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)

Lichtechtheid 8 (DIN EN ISO 105-B02)

Pluizen 5, pluist niet

Wrijvingechtheid nat/droog 4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)

Brandveiligheidsnormen beantwoordt DIN EN 1021, part 1 & 2; DIN 4102-81
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Klöber sonderstoffe 2023
(meubelstoffen die niet in het standaard assortiment van Klöber zitten)

stoffen fabrikant prijsgroep 

24/7 Flax Camira PG 17
Accent de Ploeg PG 17
Argos Gabriel PG 17
Atlantic Gabriel PG 4
Blazer Camira PG 17
Bond Gabriel PG 17
Breeze Gabriel PG 17
Burton Vescom PG 17
Canvas Kvadrat PG 17
Cava 3 Kvadrat PG 17
Chess Royal Gabriel PG 17
Crisp Gabriel PG 17
Delfi 2 Gabriel PG 17
Digital 2 Gabriel PG 17
Divina 3 Kvadrat PG 17
Divina Melange 2 Kvadrat PG 17
Europost 2 Gabriel PG 17
Event Gabriel PG 17
Field Kvadrat PG 17
Fjord Kvadrat PG 17
Flex Gabriel PG 17
Gaja antistatic Gabriel PG 17
Hallingdal 65 Kvadrat PG 17
Kanvas Kvadrat PG 17
Kerala de Ploeg PG 17
Lila Kvadrat PG 17
Luna 2 Gabriel PG 17
Mainline Flax Camira PG 17
Nexus Camira PG 17
Noss Vescom PG 17
Nova Raven Agua PG 17
Oxygen Camira PG 17
Pixel 2 Gabriel PG 17
Pro 2 Kvadrat PG 17
Pro 3 Kvadrat PG 17
Remix 2 + 3 Kvadrat PG 17
Revive Kvadrat PG 17
Rivet Camira PG 17
Rolla Vescom PG 17
Scuba Kvadrat PG 17
Skai Palma Hornschuch PG 7
Skai Parotega NF Hornschuch PG 7
Skill Flukso PG 17
Stamskin Top Elsen+Hemer PG 17
Steelcut 2 Kvadrat PG 17
Steelcut Trio 2 Kvadrat PG 17
Steelcut Trio 3 Kvadrat PG 17
Tonus Kvadrat PG 17
Topas 2 Kvadrat PG 17
Toulouse de Ploeg PG 17
Tundra 2 Kvadrat PG 17
Umami 2 Kvadrat PG 17
Wafer Kvadrat PG 17
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Prijslijst 03/2023Prijslijst 03/2023
Algemene informatie

Advies verkoopprijzen in euro’s, exclusief
BTW. De prijslijst is geldig vanaf 01-03-2023.

Opdrachten worden pas in de planning
opgenomen en bevestigd wanneer alle
voor de productie noodzakelijke gegevens
en eventueel door de klant te leveren
bekledingsstoffen beschikbaar zijn.
De in onze onderbevestigingen genoemde
kalenderweek is de week waarin de zending
aankomt. Orderwijzigingen zijn slechts
binnen een week na besteldatum mogelijk.

Vergissingen en wijzigingen die de technische
vooruitgang en de verbetering van de
productie dienen, blijven voorbehouden.

Bekledingsmaterialen

Stoffen
Kleurverschillen bij bekledingsstoffen hebben
producttechnische redenen. Geringe verschillen 
en afwijkingen zijn onvermijdelijk en geven 
niet het recht op reclamaties, vooral niet bij 
naleveringen.

Door de klant ter beschikking
gestelde stoffen
Door de klant ter beschikking gestelde stoffen 
kunnen verwerkt worden. Voor het opgestuurde 
bekledingsmateriaal (stoffen, leer) geven wij 
echter geen garantie voor uitval bij de verwer-
king en kwaliteit, vooral niet met betrekking tot
scheurbestendigheid en schuurvastheid,
lichtechtheid, rekbaarheid e.d.

Bij door de klant geleverde bekledingstoffen
wordt de schering horizontaal verwerkt,
de aangegeven benodigde hoeveelheid
stof geldt slechts voor afzonderlijke modellen en 
modellen in één kleur of met kleine patroontjes. 
Bij grotere hoeveelheden moet aangevraagd 
worden hoeveel stof nodig is. Bij stoffen met 
patroontjes of bi-elastische stoffen is het nodig 
om vooraf overleg te plegen over de verwer-
king.

Reststoffen die afkomstig zijn van speciale 
bestellingen resp. toezendingen, worden door 
ons maximaal 1 jaar bewaard.

Stoffen/leer van een andere firma:
Voor bekledingen met door de klant opgestuurd 
leer moet de benodigde hoeveelheid worden 
aangevraagd.

Voor de verwerking van door de klant ter
beschikking gesteld leer is meer tijd nodig
omdat er sprake is van een aparte snit.
De meerprijs voor verwerking van door
de klant ter beschikking gesteld leer
bedraagt daarom 10% bovenop de prijs
van prijsgroep 9 (geen eigen stoffen).

Bij orders met stoffen of leer van een andere 
firma moet ons – vóórdat de bestelling definitief 
geplaatst wordt – ten behoeve van de technische 
afhandeling een materiaalmonster (ter grootte
van 2 m²) worden toegezonden. Voor de 
beoordeling van de stoffen staat een termijn van 
3 werkdagen.

Leer premium +
Leer als natuurproduct beschikt over een
natuurlijke rekbaarheid die onvermijdelijk
is. Het ontstaan van plooitjes bij met leer
beklede zitmeubels hangt gedeeltelijk van
het dessin af en geeft daarom niet het
recht op reclamaties.

Eveneens zijn geringe kleurafwijkingen en 
structuurverschillen mogelijk en kan hierover 
niet gereclameerd worden. 

Klöber onderhoudsinstructies
m.b.t. bekledingen

Onderhoudsinstructies bekledingstoffen:
Voor het behoud van de hygiëne op kantoor
is het raadzaam de bekledingen regelmatig 
met een zachte borstel uit te borstelen of met 
een bekledingszuigmond schoon te zuigen. 
Regelmatig stofzuigen voorkomt dat stof- en 
vuildeeltjes zich ophopen in de kussens. Mocht 
dit bij sterkere vervuiling in eerste instantie niet
voldoende zijn, wrijf dan de plek met een
vochtige zeem schoon. 

Vlekverwijdering: 
Vlekken in textielbekledingen kunnen het
eenvoudigst direct na het ontstaan ervan
worden verwijderd. Wij adviseren u het
verwijderen van vlekken over te laten aan
professionele bekledingsreinigers. Als u
het toch zelf wilt proberen, ga dan als
volgt te werk:

Onderhoudsinstructies lederen meubels:
Behandel lederen meubels niet met oplosmidde-
len (vlekverwijderaar, terpentine, wasbenzine), 
schoencrème of boenwas.  

U kunt ook gebruik maken van een gangbaar
universeel schoonmaakmiddel dat moeiteloos 
koffie-, thee- en sapvlekken verwijdert: kussens 
eerst zuigen, vervolgens universeel schoonmaak-
middel aanbrengen. Uitwrijven met doeken en
schoon water.

Leer premium + :
Stof: verwijderen met zachte doek of stofzuiger.
Sterkere vervuiling: reinig sterk vervuilde
plekken met een sopje van in handwarm
water opgeloste natuurlijke zeep.
Bevochtig een zachte doek met deze oplossing 
en veeg de plek royaal schoon.

Daar bij het verwerken van speciale orders extra 
kosten ontstaan, zijn wij genoodzaakt € 440,– 
netto per order/kleur in rekening te brengen, 
indien voor een leerkleur gekozen wordt die 
niet in de standaard Klöber premium + collectie 
voorkomt.

Restleer die afkomstig zijn van speciale 
bestellingen resp. toezendingen, worden door 
ons maximaal 1 jaar bewaard.

Oppervlakken

Hout / fineer
Hout is een natuurproduct. Bij fineer en 
multiplex delen zijn geringe afwijkingen en ver-
schillen in kleur, structuur en tekening ondanks 
de grootst mogelijke zorgvuldigheid niet uit te 
sluiten en geen reden voor reclamatie.

Terugnameconcept

Terugname van gebruikte zitm eubelen
Klöber organiseert de terugname van
gebruikte bureaustoelen en de vakkundige
afvalverwerking ervan. Daarvoor wordt netto 
€ 50,– per stoel berekend plus vrachtkosten.

Terugnamegarantie
Oude meubels van de series van deze prijslijst
worden teruggenomen. De materialen
van deze programma's kunnen tot 90%
hergebruikt worden. De terugnamegarantie
moet ertoe bijdragen dat de materialen
zo lang mogelijk in de kringloop van
grondstoffen blijven.

conform DIN EN ISO 9001
gecertificeerd

Ons milieumanagement werkt
conform DIN EN ISO 14001.
Wij voldoen aan alle milieuwetten en verbeteren
continu onze prestaties ter bescherming van het 
milieu.

Onze 24 uur stoelen
herkent u aan dit zegel

Vooral bij continu gebruik bij
24 uurs werkzaam heden overkugen
24 uur stoelen door een maximaal zitcomfort, 
diverse instelmogelïjkheden. Uiterst slijtvaste 
bekledingstollen en een zeer goede ergonomie.

Meetmethode voor alle bureaustoelen en fau-
teuils die voldoen aan de norm EN 1335.
En voor alle bezoekersstoelen conform
EN 13761.

Daarbij wordt een dummy zitvlak met een
totaal gewicht van 64 kg op het zitkussen
gelegd. De zithoogte is de verticaal gemeten
afstand tussen de onderkant van de
dummy ter hoogte van de zitbeenderen
en de vloer.

Verwijder eerst het stof.
Controleer de kleurechtheid en de

  oppervlaktestructuur op een onopvallend
  plekje door te wrijven met een zachte, witte 

schone doek die is gedrenkt in een reinigings- 
resp. vlekverwijderingsmiddel.
Vochtige vlekken moeten vooraf met
een absorberende doek worden opgenomen.

  Als er resten achterblijven, behandel deze dan 
na met bekledingsshampoo. Neem de vlek 
m.b.v. een doek vanaf de rand naar het midden
toe op.

Bescherm aniline-leder tegen de zon en tegen 
directe lichtinval.
Wij adviseren leder eerst te reinigen en dan 
te verzorgen. Breng reinigingsen verzorgings-
producten nooit rechtstreeks op het leder aan, 
maar werk steeds met een spons of doek.
Gebruik nooit microvezeldoekjes, want
daarmee kan het lederen oppervlak
worden beschadigd.
Probeer de kleureigenschappen van het
lederen meubel uit op een onopvallend
plekje. Neem de aanwijzingen van de
fabrikant van het middel in acht.
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VVerkoop – en leveringsvoorwaarerkoop – en leveringsvoorwaardenden

1. Algemeen
1.1 Op alle – ook toekomstige – leveringen en
diensten (hierna alleen nog "leveringen"
genoemd) zijn uitsluitend onze verkoop- en
leveringsvoorwaarden van toepassing. Andere
voorwaarden, bijv. inkoopvoorwaarden van
onze klanten, worden slechts onderdeel van
het contract als dit uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen.
1.2 Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden
gelden uitsluitend tegenover ondernemingen
in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk
Wetboek (BGB).

2. Totstandkoming contract
2.1 Onze offertes gelden als uitnodiging tot
het plaatsen van een kooporder. Het koopcon-
tract komt tot stand door onze schriftelijke
orderbevestiging of door de levering.
2.2 Wordt ons na sluiting van het contract
bekend dat de financiële draagkracht van de
klant ontoereikend is, hebben wij het recht
ofwel van het contract terug te treden ofwel
vooruitbetaling of andere ons geschikt lijkende
zekerheden te eisen.

3. Inhoud van het contract
3.1 Alle gegevens in catalogussen, prijslijsten
of voorstellen voor bestellingen zijn vrijblijvend
(zoals in de branche gebruikelijk). De bij de
offerte behorende afbeeldingen, tekeningen,
kleur-, gewichts- en maataanduidingen zijn
slechts waarden bij benadering, tenzij ze uit-
drukkelijk als bindend zijn aangegeven.
3.2 Speciale uitvoeringen zijn artikelen die
door ons niet standaard worden geproduceerd
of niet in prijslijsten worden aangegeven. Dit
heeft ook betrekking op kleurstellingen.
3.3 Wij zijn gerechtigd de levering, diensten en
constructies om technische redenen te wijzigen,
voor zover dit verenigbaar is met het voor
ons herkenbare oogmerk van de bestelling en
dit in redelijkheid van de klant verlangd kan
worden.

4. Annulering/terugname van goederen
4.1 Wordt een contract op verzoek van de
klant met wederzijds goedvinden ontbonden,
zonder dat daartoe een wettelijke verplichting
bestaat, is de klant verplicht om alle kosten te
vergoeden die tot dat tijdstip zijn ontstaan en
door de ontbinding van het contract nog ontsta-
an, ook indien dat in de bijzondere overeen-
komst over de ontbinding niet uitdrukkelijk is
overeengekomen. Bij speciale uitvoeringen is
ontbinding van het contract uitgesloten.
4.2 Voor goederen die bij de klant reeds in
gebruik waren (ook monsters en showroo-
martikelen) wordt een waardevermindering 
berekend. De terugname van beschadigde 
goederen is uitgesloten. 

5. Prijzen/vrachtkosten
5.1 De in onze prijslijsten, offertes en 
orderbevestigingen genoemde prijzen zijn losse 
verkoopprijzen exclusief BTW. 
5.2 Per levering gelden de volgende 
vrachtkosten:
a) voor levering aan de woonplaats van de 
dealer: BENELUX geen vrachtkosten; andere 
landen op aanvraag
b) voor directe levering aan eindklanten: 
BENELUX € 30 voor minder dan 4 modellen; 
andere landen op aanvraag
5.3 Prijzen voor reserveonderdelen, 
vervangende onderdelen en reparatieonderde-
len zijn vrijblijvende, aanbevolen losse 
verkoopprijzen (exclusief BTW) af fabriek, 
zonder verpakking, te betalen zonder aftrek.

8. Verpakking
8.1 Wij bepalen naar eigen goeddunken op
welke manier wij onze goederen verpakken.
8.2 De klant is verplicht om onze verpakkingen
bij de eindklant weer mee te nemen, wanneer
wij niet direct aan de eindklant leveren.
8.3 Wij nemen onze verpakkingen in onze
vestiging tijdens de gebruikelijke kantooruren
weer terug. De klant draagt de kosten voor de
retourzending en voor de verwijdering van de
verpakkingsafval volgens de wettelijke voor-
schriften. De verpakking moet schoon, vrij van
vreemde stoffen en gesorteerd op soort terug-
gegeven worden.

9. Betaling
9.1 De facturen moeten, indien niet anders
overeengekomen, ofwel binnen 30 dagen
vanaf de factuurdatum netto zonder korting
en voor ons vrij van (bank)kosten. Betalingen 
gelden slechts als voldaan, indien wij over de 
op onze bankrekening gestorte bedragen vrij 
kunnen beschikken. Cheques worden door 
ons slechts als wijze van betaling aanvaard; de 
bankkosten zijn voor rekening van de klant en 
moeten onmiddellijk worden betaald.
9.2 Bij betalingsachterstand berekenen wij
vanaf de vervaldatum rente ter hoogte van 8
procent bovenop de basisrentevoet, minimaal
echter 10%.
9.3 De klant kan betalingen slechts met vorde-
ringen verrekenen of aanspraak maken op
recht van retentie, voor zover zijn tegenvorde-
ringen onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld
zijn.

10. Aansprakelijkheid voor gebreken
10.1 De klant is verplicht voor een onbelemmer-
de toegang te zorgen en de goederen
onmiddellijk na ontvangst te controleren.
Gebreken moeten onmiddellijk worden
gemeld, uiterlijk echter 8 dagen na ontvangst
van de goederen; verborgen gebreken moeten
uiterlijk 8 dagen na het ontdekken ervan
schriftelijk worden meegedeeld. Worden deze
termijnen overschreden, dan vervallen alle
aanspraken en rechten uit de garantie voor
deze gebreken.
10.2 Vertonen de geleverde goederen gebreken,
dan kunnen wij kiezen voor verbetering
achteraf of vervangende levering.
10.3 Er is geen sprake van een gebrek bij
onbeduidende afwijkingen in kwaliteit, afme-
ting of kleur, of wanneer het gebruikte fineer
bij meerdere gelijkaardig gefineerde voorwer-
pen in één levering niet absoluut identiek is.
10.4 De schending van octrooirechten van
derden vormt slechts een gebrek, wanneer
deze rechten in de Bondsrepubliek Duitsland
bestaan.
10.5 Indien wij niet tot nakoming achteraf
bereid of in staat zijn, hierbij een ongerechtvaar-
digde vertraging optreedt of de nakoming
achteraf mislukt, heeft de klant – na het verstri-
jken van een redelijke uiterste termijn – het
recht om naar zijn keuze een verlaging van de
koopsom te vorderen (mindering) of – bij aanzi-
enlijke gebreken – van het contract terug te
treden en/of volgens punt 12.1 schadevergoe-
ding in plaats van de prestatie te vorderen.
10.6 De klant is verplicht de gereclameerde
goederen voor ons ter controle toegankelijk te
maken.
10.7. Kosten van nakoming achteraf die ontsta-
an doordat de gekochte goederen na de
levering naar een andere plaats dan de locatie
van de klant gebracht moeten worden, zijn
niet voor onze rekening.

6. Levering
6.1 De levering geschiedt vanaf de vestiging
Owingen (Incoterms 2010), ook in het geval
dat er nog andere dienstverleningen worden
aangeboden, bijv. niet berekenen van de ver-
zendkosten of aanlevering en opstelling, ook
door de eigen expediteur.
6.2 De goederen moeten bij ontvangst onmid-
dellijk worden gecontroleerd op transportscha-
de. De ontvanger moet dergelijke schade
onmiddellijk schriftelijk aan de transportonder-
neming melden.
Ook indien de verpakking aan de buitenkant
onbeschadigd is, dient een eventuele schade
onmiddellijk te worden vastgesteld en de
toedracht van de schade door de betreffende
transportonderneming te worden geregistreerd.
6.3 Deelleveringen zijn in een redelijke omvang
toegestaan.

7. Levertijden
7.1 De levertijd begint met de ontvangst van
de orderbevestiging, maar niet voordat alle
uitvoeringsdetails van de opdracht bekend en
technische kwesties opgelost zijn en voordat
de afgesproken aanbetaling heeft plaatsgevon-
den of de zekerheid is gesteld. De levertijd
wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de goe-
deren vóór afloop van de termijn klaarstaan
voor verzending. Termijnen die in geen geval
overschreden mogen worden (verkoop op
levering), moeten bij bestelling uitdrukkelijk en
duidelijk zijn vastgelegd.
7.2 Mochten wij niet kunnen leveren ten
gevolge van onvoorziene en onvermijdbare
gebeurtenissen waarvoor wij niet aansprakelijk
kunnen worden gesteld (bijv. overmacht,
bedrijfsstoringen, staking, lock-out alsmede
oorlog, rampen en/of ambtelijke ingrepen
en verordeningen, moeilijkheden bij de materi-
aal- en energievoorziening, transportvertragin-
gen, gebrek aan arbeidskrachten, energie
en grondstoffen, alsmede moeilijkheden bij het
verkrijgen van vergunningen, vooral import- en
exportlicenties), wordt de levertijd verlengd
met de duur van de storing en de gevolgen
ervan. Dit geldt ook indien de storingen optre-
den bij onze toeleveranciers of tijdens een
bestaande vertraging.
7.3 Is de belemmering niet slechts van voorbijga-
ande aard, hebben beide partijen het recht
van het contract terug te treden.
Schadeclaims in de in punt 7.2 genoemde
gevallen zijn uitgesloten.
7.4 Onze levering geschiedt onder het voorbe-
houd dat onze toeleveranciers bijtijds en correct
leveren, voor zover wij niet verantwoordelijk
zijn voor de niet-levering.
7.5 Bij vertraging bij de levering is onze aanspra-
kelijkheid bij eenvoudige nalatigheid beperkt 
tot 0,5% voor elke voltooide week van de 
vertraging, in totaal echter tot maximaal 5% van 
het factuurbedrag voor het deel van de levering 
dat vertraging ondervindt.
Schadevergoeding in plaats van prestatie vol-
gens punt 12.1 blijft onverminderd van kracht.
De klant informeert ons uiterlijk bij het aangaan
van het contract over eventuele contractuele
boetes tegenover zijn afnemers.
7.6 Wordt de verzending vertraagd door
omstandigheden waarvoor wij niet aansprakeli-
jkzijn, dan berekenen wij bij opslag in onze
fabriek per maand minimaal 0,5% van het
factuurbedrag van de opgeslagen levering.
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10.8 Voor zover niets anders overeengekomen
is, bedraagt de verjaringstermijn 12 maanden
vanaf de risico-overgang, tenzij wij aansprakelijk
zijn voor letselschade, onze plichten opzettelijk
of grovelijk nalatig verzuimd hebben, het
gebrek met bedrieglijk opzet verzwegen heb-
ben, of wij een verdergaande garantie gegeven
hebben of dwingend een langere wettelijk
termijn voorgeschreven is. 

11. Fabrieksgarantie tegenover eindklant
11.1 Wij geven de eindklant een fabrieksgaran-
tie met een garantieperiode van 5 jaar vanaf het 
afleveren van de goederen, bij onze 24/7-stoelen 
(Duera24, Itera24, Moteo24 en de accu) met een 
garantieperiode van 2 jaar vanaf het afleveren.
11.2 De fabrieksgarantie geldt voor alle afwijkin-
gen van de overeengekomen eigenschappen
van de goederen waarvan de oorzaak in
het materiaal, de verwerking of de constructie
ligt, tenzij er sprake is van een uitzondering
volgens punt.
11.3. Tijdens de garantieperiode zullen wij naar 
onze keuze het gebrek door reparatie herstellen 
of een nieuw goed leveren. De daarmee ver-
bonden materiaal-, vervoers-, vracht-, loon- en 
reiskosten zijn voor onze rekening. Een verderg-
aande aansprakelijkheid nemen wij in het kader 
van de garantie niet over.
11.3 De garantie geldt niet:
a) indien de stoelen – met uitzondering van
onze 24/7-stoelen – gedurende meer dan 220
dagen per jaar of meer dan 8 uur per dag of
door personen met een lichaamsgewicht van 
meer dan 125 kg gebruikt (ConWork, Connex2 
en Mera bezoekerstoel van meer dan 140 kg) 
worden. Bij onze 24/7-stoelen geldt de garantie 
niet, indien ze door personen met een lichaams-
gewicht van meer dan 150 kg gebruikt worden.
b) indien er geen sprake is van een gebrek, bijv. 
bij niet-inachtneming van de gebruiksaanwij-
zing;
bij schade ten gevolge van natuurlijke slijtage 
(bijv. van bekledingsmateriaal, rollen, arm-
pads, glijders); bij schade ten gevolge van 
klimatologische omstandigheden (bijv. hoge 
luchtvochtigheid) of externe factoren (bijv. 
natte ondergrond); bij schade ten gevolge van 
ondeskundige behandeling of ondeskundig
onderhoud door personen die niet door ons
gemachtigd zijn; of voor de verwerking van 
klantspecifieke materialen (bijv. bekleding-
materialen).
11.4 In geval van garantie neemt de klant de
klacht van de eindklant in behandeling en
stemt hij de verdere gang van zaken onverwijld
met ons af.
11.5 Wij machtigen de klant herroepelijk in
onze naam met de eindklant een garantiecon-
tract overeenkomstig de bovengenoemde
voorwaarden af te sluiten.

12. Algemene aansprakelijkheid
12.1 Tegen ons gerichte schadeclaims – van om 
het even welke aard – zijn uitgesloten, wanneer 
wij, onze wettelijke vertegenwoordigers of 
plaatsvervangers de schade door eenvoudige na-
latigheid hebben veroorzaakt. Deze uitsluiting 
van aansprakelijkheid geldt niet bij letselschade, 
bij het overnemen van een contractuele garantie 
of bij schending van wezenlijke contractuele 
verplichtingen die de nakoming van het contrac-
tueel overeengekomen doel in gevaar brengen. 
Daarbij is onze aansprakelijkheid echter beperkt 
tot de omvang van de garantie respectievelijk, 
bij nalatige schending van wezenlijke contrac-
tuele verplichtingen, tot de voor het contract 
typerende en voorzienbare schade. Aanspraken 
op grond van de wet op de productaansprakeli-
jkheid blijven onverlet. 
12.2 Eisen tot schadevergoeding verjaren één
jaar nadat de klant van de schade en van zijn
plicht tot schadeloosstelling kennis heeft geno-
men of zonder grove nalatigheid kennis had
moeten nemen. Aanspraken op grond van de
wet op de productaansprakelijkheid, wegens
letselschade en gebreken blijven onverlet. 

14.2 Worden de goederen op grond van een
gerechtvaardigde klacht geretourneerd, ver-
goeden
wij de klant de daarvoor gemaakte
kosten. De klant moet van tevoren met ons
afspreken of het nodig is het gehele model
terug te sturen.

15. Documenten en monsters
15.1 Wij behouden ons alle eigendoms- en
auteursrechten voor op kostenramingen, teke-
ningen, afbeeldingen, schetsen en andere
documenten en monsters; de documenten
moeten op verzoek teruggestuurd worden en
mogen niet aan derden ter beschikking worden
gesteld, ook niet als kopie.
15.2 Indien niet anders overeengekomen
moeten monsters binnen een maand teruggege-
ven of gekocht worden.
Demonstratiemodellen in speciale uitvoeringen
moeten door de klant gekocht worden, ze
kunnen niet geruild worden.

16. Bescherming van persoonlijke gegevens
Bij het opslaan en verwerken van persoons- en
bedrijfsgerichte gegevens van onze klanten
houden wij ons aan de voorschriften van de
Duitse wet op de gegevensbescherming.

17. Plaats van levering/betaling,
bevoegde rechtbank, toepasselijk recht
17.1 Plaats van levering/betaling voor
onze dienstverleningen en plaats van de
bevoegde rechtbank is de vestigingsplaats
van onze onderneming.
Wij hebben echter ook het recht bij de
bevoegde rechtbank in de plaats van
vestiging van de klant een rechtsvordering
in te stellen.
17.2 Het Duitse recht is van toepassing. Het
verdrag van de Verenigde Naties inzake interna-
tionale koopovereenkomsten d.d. 11 april
1980 is uitgesloten.
17.3 Indien het contract één of meerdere
bepalingen bevat die ongeldig zijn of buiten
werking worden gesteld, laat dit de geldigheid
van de overige bepalingen als onderdeel van
het contract onverlet.

13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Onze leveringen vinden plaats onder
eigendomsvoorbehoud totdat de koopsom
volledig is betaald en alle tegenover ons besta-
ande verbintenissen, met inbegrip van rente en 
kosten, zijn nagekomen. Bij een rekening-
courantverhouding strekt het eigendomsvoorbe-
houd zich tot het erkende saldo uit.
13.2 De klant is gerechtigd de onder eigen-
domsvoorbehoud geleverde goederen of de 
nieuwe goederen in het kader van een normale 
bedrijfsuitoefening door te verkopen; hij cedeert 
reeds nu zijn daaruit voortvloeiende vorderin-
gen jegens derden met alle bijkomende rechten 
in volle hoogte aan ons.
De klant is verplicht mee te werken aan alle
redelijke maatregelen om dergelijke goederen
duidelijk te definiëren.
13.3 De klant is gerechtigd de aan ons gece-
deerde vorderingen in te vorderen, zolang hij 
zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen 
opbrengsten nakomt.
13.4 Komt de klant zijn betalingsverplichting
niet meer na, kunnen wij de bevoegdheid tot
doorverkoop herroepen. De klant is verplicht
ons desgewenst onverwijld de stand van de
aan ons gecedeerde vorderingen – met inbegrip
van alle voor de invordering noodzakelijke
gegevens – mee te delen, de bijbehorende
documenten aan ons over te leggen en de
schuldenaars mee te delen dat er een cessie
heeft plaatsgevonden. Het terugnemen van
onder eigendomsvoorbehoud geleverde goede-
ren heeft geen terugtreding van het contract
tot gevolg. Indien wij verklaren dat wij van het 
contract terugtreden, hebben wij het recht de 
betreffende goederen onderhands te verkopen.
13.5 De klant is verplicht de onder eigendoms-
voorbehoud geleverde goederen zorgvuldig te
behandelen en te onderhouden; hij is vooral
verplicht deze voor eigen rekening tegen verlies
en beschadiging ter hoogte van de vervan-
gingswaarde te verzekeren. Aanspraken op 
schadeloosstelling door verlies, beschadiging of 
teloorgang van de goederen tegenover derden
of de verzekering cedeert de klant reeds nu 
aan ons. Hij is verplicht ons een kopie van de 
schadeaangifte en de verzekeringspolis van de 
verzekeraar te doen toekomen.
13.6 Overschrijdt de waarde van de aan ons
verstrekte zekerheden meer dan 10% van het
totaal aan vorderingen uit de zakelijke relatie,
geven wij in zoverre op verzoek van de klant
zekerheden naar onze keuze vrij.
13.7 De klant is verplicht ons onmiddellijk op
de hoogte te stellen van maatregelen tot ge-
dwongen tenuitvoerlegging door derden met
betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde goederen of daaruit voortvloeiende
vorderingen, waarbij hij de voor een kort geding 
vereiste documenten moet overleggen.
13.8 Worden goederen waarvan de koopprijs
nog niet betaald is, naar een plaats gebracht
die buiten de jurisdictie van de Duitse recht-
banken valt, moet de klant de koper ertoe 
verplichten er zorg voor te dragen dat wij tot de 
betaling van de geleverde goederen eigenaar 
van die goederen blijven of dat een dienovere-
enkomstig zekerheidsrecht voor ons gevestigd 
wordt. De koper dient ons hiervan op de hoogte 
te stellen.
13.9 Om het even welke aantasting van onze
rechten, met name het in pand geven van de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde goe-
deren, is niet toegestaan. Worden de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen
gepand of wordt er beslag op gelegd, dient de
klant ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te
stellen.

14. Retourzendingen
14.1 Is de klant tot teruggave en retourneren
van de goederen verplicht, moet hij de goederen
vrij van (vracht)kosten aan ons leveren.



 

    
 
 
 
 
 
 
 

MERA DIAMOND 
 

NETTO PRIJS  
ACTIE 2023 



 

SLIM 
COMFORTABLE 
ELEGANT 

 
Beleef de kunst van het zitten! Na zo’n lange 
tijd thuis te hebben gezeten heb- ben wij 
wel een beetje elegantie op kantoor 
verdiend. Met zijn moderne diamantopdruk 
straalt onze Mera meer dan ooit tevoren. Een 
combinatie van onge- kend comfort en een 
huiselijke uitstraling. 

 
Geen last meer van spierpijn als gevolg van 
langdurig zitten. Begin een nieuw 
kantoortijdperk met Mera! Optimaal voor 
kantoor, thuiswerkplek en vergaderruim- 
tes. 

 
383 Euro netto (excl. BTW)  
 
Optioneel:  
verstelbare lendensteun (3817) 50 € 
 
Levertijd: 4-5 weken 

 
                                                                             Levering is franco magazijn. 
                                                                                Bij orders voor één stuks  
                                                                                                                     berekenen wij 40 €  transport toeslag. 
 
                                                                                            Levering rechtstreeks aan eindgebruiker  

 is franco. Bij een order van 1-3 stoelen  
 berekenen wij 40 € transport toeslag per 
 levering.     
 
 Geldig tot 31.12.2023  
 (prijswijzigingen voorbehouden).                                                                                    
 
5 jaar garantie volgens de Klöber 
garantievoorwaarden. 

 
Voorts zijn de geldige prijslijst 2023 en 
de huidige algemene voorwaarden en 
leveringsvoorwaarden van toepassing. 

 
 

 
Mera Diamond bureaustoel (mer94) 

 
 

Actie 

• Rugkussen met diamant embossing (PR01) 

• Vooraf te kiezen zitneiging-instelling 

bij +1° tot -4° 

• Versie zwart (3962) of wit-grijs (3962) 

• 3D-armsupport zwart (3549) of 

wit-grijs (3551) met breedteverstelling 

• Zitting standaard (3750) 

• Kruisvoet kunststof zwart (3221) of 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

wit-grijs (3225) 

• Zachte wielen (3104) of  harde wielen 

(3103) Ø 65 mm  

• Zithoogte 40-51 cm (3300) 

• Zitdiepte-instelling 6 cm (3420) 

 

 
 
 
 
 

Bekledingsstof Cura 

 
  0511 sand 

  0572 oliv 

  0570 onyx 

  0509 anthrazit 

  0500 zwart 

Bij andere kleuren wordt de levertijd 

met ca. 2 weken verlengd. 
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MERA DIAMOND 



 
 

Mera Diamond bezoekersstoel slede model (mer56) 
Mera Diamond bezoekersstoel 4-poots model (mer57) 

Mera Diamond conferentiestoel op kruisvoet (mer70) 

 

Actie 

• Versie zwart (3961) of wit-grijs (3962) 

• Armleuningen kunststof zwart (3510) of 

wit-grijs (3514) 

• Onderstel zwart (3251) of wit-grijs (3256) 

 
 

• Universeel glijders, voor zachte en stroeve 

vloeren (3105) 

• Onderstel stapelbaar (3904) (mer57) 

Actie 

• Versie zwart (3961) of wit-grijs (3962) 

• Armleuningen kunststof zwart (3510) of 

wit-grijs (3514) 

• Onderstel zwart (3251) of wit-grijs (3256) 

 
 

• Kruisvoet aluminium 4-teens zwart voor 

glijders (3231) 

• Universeel glijders, voor zachte en stroeve 

vloeren (3106) 

 
 
 
 
 
 

 
          Bekledingsstof Cura 

 
 0511 sand 

 0572 oliv 

 0570 onyx 

 0509 anthrazit  

             0500 zwart 

 
 
 
 

mer56 mer57                                                                                       mer70 

Bij andere kleuren wordt de levertijd 

met ca. 2 weken verlengd. 

 
Netto 283 € (excl. BTW) 
 
Viltglijders(3115) + 15 €

Netto 283 € (excl. BTW)     
 
Viltglijders (3115) + 5 €

Netto 383 € (excl. BTW) 
 
Viltglijders (3115) + 15 € /Harde (3101) of zachte (3102) wielen Ø50mm + 9 € 
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Klöber GmbH 
Hauptstraße 1 

88696 Owingen/Bodensee 
Germany 

T +49 (0) 75 51-838-0 

kloeber.com 
info@kloeber.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Made am Bodensee 



    
 
 
 
 
 
 
 
 

LIM 

 
NETTO PRIJS 

ACTIE 2023 



 

FEEL IT 
LIVE IT 
LOVE IT 

 
LIM is de perfecte New Work chair – 
voor thuiswerkplek, flexibele werkplek, 
vergaderruimte, denktank, gezondheids- 
afdeling, conferentieruimte en koffie- 
lounge – die zich concentreert op alles wat 
belangrijk is: stijl en f lexibil iteit, een 
coole look en maximaal zitcom- fort. Zo 
wordt het nieuwe werken slim, fris  en  
comfortabel  als  nooit  tevoren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Levertijd: 4-5 weken 

 
  Levering is franco magazijn. 
  Bij orders voor één stuks 
  berekenen wij 40 € transport toeslag. 
  Levering rechtstreeks aan eindgebruiker 
  is franco. Bij een order van 1-3 stoelen 
  berekenen wij 40 € transport toeslag per 
  levering. 
 
  Geldig tot 31.12.2023 

                                                                                                           (prijswijzigingen voorbehouden) 
 

5 jaar garantie volgens de Klöber 
garantievoorwaarden. 

 
Voorts zijn de geldige prijslijst 2023 en 
de huidige algemene voorwaarden en 
leveringsvoorwaarden van toepassing. 

Lim Padded bureaustoel (lim98) 

 
 

Actie 

• Bekleding: rugleuning met bekleding, 

zitting met bekleding (P990) 

• Zit- en rugschaal zwart (3961) of wit-grijs (3962) 

• Detail: bevestiging van het rugkussen in 

zwart (D061) 

• In hoogte verstelbare armlegger zwart (3523) of 

wit-grijs (3524) 

• Zithoogte 40-51 cm met dieptevering (3301) 

• Kruisvoet kunststof M zwart (3217) of 

wit-grijs (3218) 

• Zachte wielen (3104) of harde wielen (3103) 
 Ø 65 mm 

• Optioneel: vaste (bewegings) armlegger 

zwart (3533) of wit-grijs (3534) 21 € (excl. BTW) 

Lim Pure bureaustoel (lim98) 

 
 

Actie 

• Bekleding: kunststof rugleuning, zitting met 

bekleding (P900) 

• Zit- en rugschaal zwart (3961) of 

wit-grijs (3962) 

• In hoogte verstelbare armlegger 

zwart (3523) of wit-grijs (3524) 

• Zithoogte 40-51 cm met dieptevering (3301) 

• Kruisvoet kunststof zwart M 3217 of 

wit-grijs (3218) 

• Zachte wielen (3104) of harde wielen (3103)  
Ø 65 mm, 

• Optioneel: vaste (bewegings) armlegger 

zwart (3533) of wit-grijs (3534) 21 € (excl. BTW) 

                                                                                                                                                                                      Netto 295 Euro (excl. BTW)                              Netto 240 Euro (excl. BTW)                                                                                                                             
 

Bekledingsstof Era (alle kleuren van de Klöber Era-collectie verkrijgbaar) 

 
0410 0411 0423 0414 0401 0407 

0408 0413 0425 0426 0415 0431 
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CATO PLUS 
 

 

NETTO PRIJS 
ACTIE 2023 



 

DYNAMIC 
COMFORT 
MESH 

 
 

 
Cato Plus Netz bureaustoel, rugleuning met netbespanning (cpn88) 

 
 

CATO PLUS combineert een grote ver- 
scheidenheid met een uniek karakter. Als 
allrounder onder de bureaustoelen biedt hij 
naast dynamiek en functionaliteit veel extra 
zitcomfort: in de driedimensionaal 
vervormbare tricotagenetten vindt de rug 
dynamische ondersteuning, en door het 
perfect afgestemde synchroonme- 
chanisme bewegen zitting en rugleuning 
exact mee met de gebruiker. En dit alles 
in de karakterist ieke Klöber kwaliteit – met 
een optimale prijs-kwaliteitverhouding. 
Beter kun je het je niet wensen. 

 

353 Euro netto (excl. BTW) 

Actie 

• Rugleuning met netbespanning 

• 3D armsupport met breedteverstelling (3549) 

• Rugleuningdrager aluminium zwart (3801) 

• Zittingdrager aluminium zwart (3701) 

• Kruisvoet kunststof zwart (3221) 

• Zachte wielen (3102) of harde wielen 

(3101) Ø 50 mm 

• Zithoogte 40-51 cm (3300) 

• Zitdiepteverstelling 6 cm (3420) 

 
 

• Verstelbare lendensteun (11 cm in hoogte te 

verstellen) (3817)  

 

Bekledingsstof Chicago 
100% gerecycled polyester 

  0484 zwart 

 

 

 

 

 
 
 

     Levertijd: 4-5 weken 

 
  Levering is franco magazijn. 
  Bij orders voor één stuks 
  berekenen wij 40 € transport toeslag. 
  Levering rechtstreeks aan eindgebruiker 
  is franco. Bij een order van 1-3 stoelen 
  berekenen wij 40 € transport toeslag per 
  levering. 
 
 

                                                                                         OOK UIT VOORRAAD:  BINNEN ÉÉN WEEK GELEVERD OP ELK ADRES IN NEDERLAND. 
                                                                                         Transport toeslag 40 € per stoel (+ toeslag Waddeneilanden/Zeeuws-Vlaanderen). 
                                                                                                           Voorraadmodel uitsluitend stoel met zitting stof zwart Subway 04-84 en zachte wielen. 
                                                                                                           O.v.v. beschikbaarheid voorraad. Max 5 stuks per bestelling. 

 
 Geldig tot 31.12.2023 
 (prijswijzigingen voorbehouden).. 

 
5 jaar garantie volgens de Klöber 
garantievoorwaarden. 

 
Voorts zijn de geldige prijslijst 2023 en 
de huidige algemene voorwaarden en 
leveringsvoorwaarden van toepassing. 
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