
5 jaar  
garantie

VSP® SYNCHROONMECHANISME
De Virtual Swing Point zorgt voor een  

perfect bewegingsverloop tijdens het zitten.

LENDENSTEUN
is aan elke kant in hoogte en 
diepte traploos verstelbaar. 

BEDIENINGSELEMENTEN
voor het individueel instellen van 
zithoogte, zitdiepte, zitneiging en 
gewichtsaanpassing.

4D-MULTIFUNCTIONELE 
ARMSTEUN 
ontlasten schouders en nek. 
Zonder gereedschap in 
breedte, hoogte en diepte 
verstelbaar, armlegger 
zwenkbaar.

TRICOTRUG
gespannen over bounce-bands in  
wit, zwart of oranje naar keuze.

KLEDINGHAAK
in zwart draad,  

kan desgewenst met en 
zonder neksteun achteraf 

worden uitgebreid.

NEKSTEUN
kan desgewenst achteraf worden 
uitgebreid, verstelbaar in hoogte 

en hellingshoek.

DER DREHSTUHL  
MIT BOUNCE-EFFEKT

OPTIONEEL
in gedemonteerde 
toestand, verpakt  

in kartonnen  
doos

GASVEER-AFSTRIJKER 
Zorgt voor een optimale smering van de 
veer. Voorkomt beschadigingen, bijv. 
vooroorzaakt door het binnendringen van 
stof of andere deeltjes.

OKAY.III 
MEER SCHWUNG 
VOOR UW WERKRITME
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2 | IN HOOGTE VERSTELBARE NEKSTEUN  
EN KLEDINGHAAK
De neksteun ontlast de schouders en de 
nekspieren. Rugleuning leverbaar met of 
zonder kledinghaak.

3 | ERGONOMISCHE STEUN
De lendensteun is aan elke kant afzonderlijk 
in hoogte en diepte traploos verstelbaar.

7 | SOLIDE BASIS
Kruisvoet in kunststof of aluminium,  
of desgewenst kruisvoet met zeer vlakke 
voetsteunen in aluminium.

AL 43
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4 | VARIABELE 
ARMLEUNINGEN

Ze ontlasten 
schouders en nek 

door verschillende 
verstelfuncties.

AL 39
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AL 15
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OPTIONEEL
in gedemonteerde 
toestand, verpakt  

in kartonnen  
doos

OKAY.III INFOKAART

1 | TWEE RUGVARIANTEN
De comfortabele rugleuning is  
verkrijgbaar als tricotrug of in volledig 
gestoffeerde uitvoering.

5 | SLIMME BEDIENINGSELEMENTEN
Voor het individueel instellen van  
zithoogte, zitdiepte, zitneiging en 
gewichtsaanpassing.

6 | DOORDACHT EXTRAATJE
De gebruiksaanwijzing is altijd  
binnen handbereik.

VOLLEDIGE 
STOFFERING

TRICOTRUG
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Mechanisme vsp® synchroonmechanisme

Openingshoek 30°

Synchroonverhouding 1:2,6

Synchroonverhouding 45–120 kg 

Traploze zithoogteverstelling 420–510 mm

Zitdiepteverstelling 50 mm in 5 posities

Zitneigverstelling 4° Vorneigung

Arretierung Rückenlehne 4 standen

Zithoogte 420–510 mm

Zitbreedte 500 mm

Zitdiepte 400–450 mm

Rugbreedte 465 mm

Rughoogte 630 mm

Totale breedte incl. armleuningen 650–710 mm

Totaal diepte 645 mm
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