
delv

Design: Andreas Krob

De slimme conferentiestoel.
Het innovatieve ergonomische con-
cept van de delv conferentiestoel
combineert een dynamische zitfilosofie
met toekomstgerichte kinetiek: het
nieuwe twist-balance-mechanisme
vervangt klassieke mechanische con-
cepten en verhoogt de ergonomische
effectiviteit. Het scoort met 360°
mobiliteit van de zitting en rugleuning.
De microbewegingen van de wervel-
kolom worden bevorderd en de toevoer
van voedingsstoffen naar de tussen-
wervelschijven wordt gestimuleerd.
delv past zich aan zijn gebruikers aan
– dankzij de automatische gewichts-
detectie. Dit is een bijzonder voordeel
wanneer meerdere mensen deze slimme
vergaderstoel gebruiken, zoals bij
conferenties en desk-sharing kantoren.
De combinatie van hoogwaardige
materialen, ergonomische innovatie en
eigentijds design maakt delv de ideale
keuze in representatieve kantoren.

Standaarduitvoering:
Draaikruis drukgiet aluminium, gepolijst
of voorzien van poedercoating. Univer-
sele dubbele wielen, zwart glanzend, Ø
60 mm. Zitting en rugleuning gestoffeerd,
met paspelstiksels. Armleggers alumi-
nium, voorzien van poedercoating.

Functies:
Twist-Balance-mechaniek met automa-
tische aanpassing van de tegendruk
en automatische gewichtsinstelling.
Ergonomische, 360° bewegingsvrijheid
van zitting en rugleuning voor dynamisch
zitten.
Bureaustoel 5440:
Zitting in hoogte verstelbaar met zwarte
gasveer volgens DIN 4550 en diepte-
demping.
Conferentiestoel 6204:
Draaimechanisme, verchroomd. Niet in
hoogte verstelbaar.

Tegen meerprijs:
Verchroomde universele dubbele wielen.
Armleggers aluminium gepolijst.
Armleggeropdek leer: bij stoffering in
stof of kunstleer altijd in zwart leder, bij
stoffering in leder altijd gelijk aan zitting
en rugleuning.

model onge-
stof-
feerd

stoffering
gr. 3 gr. 4

klanten-
stof

gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9
leer

benod.
stof per
st./str.m

benod.
leer per
st/m²

5440
Bureaustoel
met aluminium
armleggers

-103 zitting en rugleuning
gestoffeerd

– 1.018,– 1.060,– 1.116,– 1.146,– 1.204,– 1.298,– 1.504,– 1 / 1,60 1 / 2,10

6204
Conferentiestoel
met aluminium
armleggers

-103 zitting en rugleuning
gestoffeerd

– 996,– 1.038,– 1.094,– 1.124,– 1.182,– 1.276,– 1.482,– 1 / 1,60 1 / 2,10
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