Productinformatie SELLEO® Bureaustoel
Algemeen
De model serie SELLEO® voldoet aan de DIN
EN 1335. Daarbij zijn alle modellen uit de serie
voorzien van onderstaande certificaten, getest bij
de LGA-Nürnberg/TÜV-Rheinland
• Ergonomie getest
• Milieu eisen getest
• GS-zekerheid getest
• Het Centrum voor preventieve geneeskunde
(ZpMed®) in Bad Kissingen heeft SELLEO®
gecertificeerd met:
• Vertrouwenszegel gezondheidsproduct
preventieve geneeskunde
• Test oordeel „zeer goed“ door het onafhankelijke branche magazine FACTS/10-2007
Verdere certificaten:
• Quality Office
• Certified Office Institut
SELLEO®+ (150 kg) Bureaustoel voor
gebruikers tot 150 kg
Deze bureaustoel voldoet aan de DIN EN 1335
en heeft bij de LGA-Nürnberg de extra GS-test
met belasting tot 150 kg doorstaan. Certificaat
op aanvraag.
Antistatisch volgens EN 61 340-5-1-2001
Standaard met MULTIFUNKTIONIEELSYNCHROON-MECHANIEK en uitsluitend met de
stoffering „HIGH-TECH” uit prijsgroep 3. Optioneel
als SELLEO®+ (150 kg). Certificaat op aanvraag.
Rugleuning
Lendensteun-Relax-Rugleuning
Ergonomisch hoogwaardig FCKW vrije vormschuim
• 65 cm hoog, 8 cm in hoogte verstelbaar d.m.v.
raster techniek
• Rug-Buitenschaal uitgevoerd in TEC-Design
Optioneel:
• KÖHL-Lenden-Steun (KBS®)
• Rugbuitenschaal bekleed met:
- Network bespanning
- Met stoffering van stofgroep wie rugleuning
Hoofdsteun
Optioneel leverbaar met in hoogte en neig
verstelbare hoofdsteun
• In leder
• In Network zwart of grijs
Zitting
Ergo-Relax-Zitting
Ergonomisch hoogwaardig FCKW vrije
vormschuim
• Comfortabele schuimdikte van 50 mm
• 60 kg/m³ soortelijk gewicht met ideale
terugstel eigenschappen
• Zitting verwisselbaar door het PolsterClip-Systeem
• Stof ongelijmd gestoffeerd op comfort vlies
• Optioneel zitting met zijprofiel

Kledingbeugel
Alle bureaustoelen kunnen worden uitgevoerd
met een kledingbeugel in chroom
Armleggers met snelkoppeling
4D-Armleggers No.  19
• Ergonomisch gevormde armpads in leer
uitgevoerd
• Houder aluminium gepolijst
- 10 cm in hoogte verstelbaar
- 8 cm in breedte verstelbaar
- 5,5 cm in diepte verstelbaar
- 30° zwenkbaar in beide richtingen
4D-Armleggers No. 18
• Ergonomisch gevormde PU armpads
• Houder aluminium gepolijst
- 10 cm in hoogte verstelbaar
- 8 cm in breedte verstelbaar
- 5,5 cm in diepte verstelbaar
- 30° zwenkbaar in beide richtingen
Armleggers No. 17
(alleen voor model SELLEO® 1800 +
SELLEO® 1100)
• Ergonomisch gevormde Ergo PU armpads
• Houder met glasvezel versterkt polyamide zwart
- 10 cm in hoogte verstelbaar
- 8 cm in breedte verstelbaar
Armleggers No. 07
(alleen voor model SELLEO® 1800 +
SELLEO® 1100)
• Rechthoekige PU armpads
• Houder met glasvezel versterkt polyamide zwart
- 10 cm in hoogte verstelbaar
- 8 cm in breedte verstelbaar
• Zonder gereedschappen in breedte verstelbaar
d.m.v. snelkoppeling
(Model SELLEO® 1800 + SELLEO® 1100)
• Breedte instelbaar d.m.v. gereedschappen
(Model SELLEO® 2800)
• Eenvoudig te monteren en demonteren
Mechanieken
MULTIFUNKTIONEEL-SYNCHROONMECHANIEK
(Model SELLEO® 1800)
• Dynamische synchroon verloop van 1:3
• Openingshoek van 125°
• Optioneel: Schuifzitting (7 cm)
• Extra zitneig instelling van – 4
• Rugleuning tegendruk regelbaar van 50 – 120 kg
• Veiligheid blokkering van de synchroon
bediening
MULTIFUNKTIONEEL-SYNCHROONMECHANIEK
(Model SELLEO® 2800)
• Dynamische synchroon verloop van 1:3
• Openingshoek 118°
• Standaard schuifzitting (7 cm)
• Extra zitneiginstelling - 4°
• Rugleuning tegendruk regelbaar van 75 – 150 kg
• Veiligheids blokkering van de synchroon
bediening

5 Jahre
Garantie

Made in Germany

Recyclingquote 89%

PERMANENT- CONTACT-MECHANIEK
(Model SELLEO® 1100 ECO)
• Instelbare tegendruk
• Veiligheids blokkering van het mechaniek
bediening
Gasveer
Model SELLEO® 1800® + SELLEO® 1100
• Onderhoudsvrije veiligheids gasveer, volgens
DIN 4550
• Standaard met pneumatisch zitdiepte
vering (PSE) ter ontlasting van de rug, bij
het gaan zitten
- Behuizing zwart
• Optioneel met mechanische dieptevering
(MTF, zonder PSE)
- Behuizing verchroomd
• Optioneel met zithoogte 510 – 640 mm
(zonder PSE)
- Behuizing zwart
Model SELLEO® 2800
• Onderhoudsvrije veiligheids gasveer, volgens
DIN 4550
- Behuizing zwart
• Optioneel met zithoogte 490 – 640 mm
- Behuizing zwart
Voetenkruis
Zwart glasvezel versterkt polyamide voetenkruis
(alleen voor Model SELLEO® 1800 +
SELLEO® 1100)
• Ø 700 mm, zwart
Aluminium – Voetenkruis
• Ø 700 mm
• In 3 kleur varianten
- Hoogglans gepolijst
- Zwarte poeder coating
- Alu witte poeder coating (RAL9006)
Wielen, glijders
Zwaarte afhankelijk, onderhoudsvrije, geremde
zwarte wielen volgens DIN EN 12529, doorsnede
wielen 65 mm
- Voor zachte ondergrond
- Voor harde ondergrond
• Universele wielen met chromen accenten
(Ø 60 mm)
Glijders optioneel
- Voor tapijt
- Voor harde ondergrond (vilt glijders)
Bestel voorbeeld
1. Kleur = Stoffering zitting
2. Kleur = Stoffering rug
3. Kleur = Net/stoffering rugbuitenschaal
De prijs in afhankelijk van de bestelde stofgroep.
ARUBA TUBE: niet mogelijk voor de
rugbuitenschaal !
ARUBA-TUBE niet mogelijk voor zitting met
zijprofiel!
KL-SKAI, leer glad, leer geperforeerd en premium
leer niet mogelijk voor standaard zitting!

Productinformatie SELLEO® Conferentie
Algemeen
De model serie SELLEO® Conferentie voldoet aan
de DIN EN 13761. Daarbij zijn alle modellen uit
de serie voorzien van onderstaande certificaten,
getest bij de LGA-Nürnberg/TÜV-Rheinland
• Milieu eisen getest
• GS-zekerheid getest
Verdere certificaten:
• Quality Office
• Certified Office Institut
SELLEO® VISITOR
Op de bureaustoelen afgestemde conferentie
stoelen serie met:
• Armpads in PP zwart
• Optioneel armpads in leer
• Optioneel ERGO-Relax-Zitting met zijprofiel
• Ergo-Relax-Zitting uit FCWK vrije vormschuim
- Comfortabele schuimdikte van 50 mm
- Zitting met 60 kg/m³ soortelijk gewicht en
ideale terugstel eigenschappen
- Zitting verwisselbaar door het
Polster-Clip-Systeem
- Stof ongelijmd gestoffeerd op comfort vlies
Rugleuning in drie varianten:
• Volledig gestoffeerd
• Rugleuning buitenschaal uitgevoerd met
Network stoffering zwart of grijs

Onderstel varianten
Conferentie Sledeframe
• 3 onderstel kleuren
- Verchroomd
- Zwart
- Alu wit (RAL9006)
• Onderstel Ø 25 mm, 2,5 mm Wanddikte
• Stapelbaar tot 3 a 4 stuks
• Universele glijders voor alle ondergronden
• Optioneel met vilt glijders
Conferentie-Draaistoel op glijders met
terugkeer techniek
• Automatische Comfortwippe
• Onderstel verchroomd
• Onderstel Ø 25 mm, 2,5 mm wanddikte
• Aluminium gepolijst voetenkruis
• Universele glijders voor alle ondergronden
• Optioneel met vilt glijders
Conferentie-Draaistoel, hoogte instelbaar
op wielen
• Automatische Comfortwippe
• 43 – 53 cm in hoogte instelbaar
• Gasveer met mechanische dieptevering
(MTF, zonder PSE)
• Behuizing verchroomd
• Onderstel verchroomd
• Onderstel Ø 25 mm, 2,5 mm wanddikte
• Aluminium gepolijst voetenkruis met
Ø 65 mm wielen

5 Jahre
Garantie

Made in Germany

Recyclingquote 89%

Voetenkruis
Aluminium - voetenkruis
• Ø 700 mm
Wielen
Zwaarte afhankelijk, onderhoudsvrije, geremde
zwarte wielen volgens DIN EN 12529, doorsnede
wielen 65 mm
• Voor zachte ondergrond
• Voor harde ondergrond
• Universele wielen met chromen accenten
(Ø 60 mm)
Bestel voorbeeld
1. Kleur = Stoffering zitting
2. Kleur = Stoffering rug
3. Kleur = Net/stoffering rugbuitenschaal
De prijs in afhankelijk van de bestelde stofgroep.
ARUBA-TUBE: niet mogelijk voor de
rugbuitenschaal !
ARUBA-TUBE niet voor zitting met zijprofiel
mogelijk!
Leer glad, leer geperforeerd en leer premium
niet voor Standaard-Zitting mogelijk!
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Drehstuhl
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Materiaal informatie voor ECO-Taxe (FR)

zonder hoofdsteun
met hoofdsteun*
Rugleuning
Stoffering
Hoofdsteun*
Leer bekleed
Zitting
Stoffering
met schuifzitting*
Armleuningen*
No. 19 / No. 18
No. 17
No. 07
Armpads
No. 19 / No. 18
No. 17
No. 07
Multifunktioneel-Synchroon-Mechaniek
Zitneig
Schuifzitting*
Rugneig Mod.2800
Rugneig Mod.1800
Tegendruk Mod.2800
Tegendruk Mod.1800
Permanent-Contact-Mechaniek
Rückenneigung Mod.1100
Tegendruk Mod.1100
Voetenkruis
Aluminium gepolijst
Polyamide PA
Conferentie-Draaistoel
Conferentie-Draaistoel met glijders
Conferentie-Draaistoel met wielen

970 - 1090 mm
1180 - 1300 mm
530 - 610 mm**
655 mm
710 - 890 mm**
160 mm
400 - 520 mm
-

40 mm
40 mm
60 mm
60 mm
-

700 mm
470 mm
470 mm
260 mm
500 mm
500 mm
-

700 - 840 mm
420 mm
400 - 470 mm

28 kg/m³
60 kg/m³
-

+ 0,60 kg
-

Hoogte

Dikte

Breedte

Diepte

Funktie

Gewicht

200 - 300 mm**
190 - 290 mm**
190 - 290 mm**

-

440 - 520 mm
440 - 520 mm
440 - 520 mm

115 - 170 mm***
145 mm***
145 mm***

-

+ 3,80 kg
+ 3,10 kg
+ 3,00 kg

-

-

110 mm
110 mm
85 mm

220 mm***
240 mm***
240 mm***

30° beide richtingen
-

-

-

-

-

70 mm
-

tot - 4°
tot 118°
tot 125°
75 - 150 kg
50 - 120 kg

-

-

-

-

-

tot 118°
50 - 120 kg

-

Hoogte
1000 mm
960 - 1080 mm

Dikte
-

Breedte
700 mm
700 mm

Diepte
700 mm
700 mm

Kwaliteit
-

+ 0,50 kg
Gewicht
13,5 kg
13,6 kg

950 mm

-

530 mm

675 mm

-

Materiaal informatie voor ECO-Taxe (FR)

Conferentie-Sledeframe

Metalen > 50%

Materiaal informatie voor ECO-Taxe (FR)

Rugleuning
Zitting vast / in hoogte instelbaar
Armleuningen

15,8 kg
Kunststof > 50%

11,5 kg
Kunststof > 50%

510 mm**
450 / 430-530 mm
240 mm**

* Optioneel     ** Afstand tot zitting     *** Afstand tot voorkant van de zitting

35 mm
40 mm
-

470 mm
470 mm
40 mm

450 mm
200 mm***

28 kg/m³
60 kg/m³
-

-

