
INDIVIDUEEL AANPASBAAR 
Opblaasbaar lendenkussen voor 

gestoffeerde- en netrug.

ALTIJD STABIEL
De kruisvoet in  
verscheidene uitvoeringen.

MEERVOUDIG VERSTELBAAR
Vier armleuningvarianten bieden hoogte-, 
breedte- en diepteverstelling incl. 
zwenkbare of vergrendelbare armlegger.

FUNCTIONEEL EN ELEGANT
 De geïntegreerde greep in het rugframe.

OPTIMALE DYNAMIEK
Met proactieve zitneigverstelling.
De zitting beweegt 3° naar voren, de 
rugleuning 6°.

MARKANTE UITSTRALING
beweegbare zitting, die doorloopt tot 

onder de rugleuning.

COMFORTABEL
De zitdiepteverstelling van 75 mm biedt  

zitcomfort voor alle lichaamslengten.

TAL VAN MOGELIJKHEDEN
Keuze uit een groot aantal 

stoffen en kleuren

TENSA.NEXT
BELEEF DE VOLGENDE 
GENERATIE.

DUURZAAMHEID
Zitting en 
kussendrager  
voor 100% van 
gerecycled 
materiaal.

5 jaar
garantie



3 | DTS-MECHANISME
Bij verstelling van de zitneiging gaat de zitting 
omlaag, zodat het bekken wordt opgericht.

4 | VARIABELE ARMLEUNINGEN
De ergonomische multifunctionele 
armleuningen in 4 uitvoeringsvarianten kunnen 
worden versteld in hoogte en de steunvlakken 
kunnen naar eigen voorkeur worden aangepast.

5 | COMFORTABEL 
Eenvoudige breedteverstelling van de 
armleuningen voor optimaal comfort.

6 | SPORTIEF DESIGN
De zitting loopt door tot onder de rugleuning, 
die hierdoor een stijlvolle indruk maakt.

7 | SOLIDE BASIS 
De kruisvoet is leverbaar in meerdere 
uitvoeringen: in kunststof zwart en in 
aluminium gepoedercoat, gepolijst of 
verchroomd. Daarnaast is er een aluminium 
kruisvoet met vlakke voetsteunen verkrijgbaar. 
De wielen zijn verkrijgbaar voor zachte en 
harde vloeren.

1 | DIVERSE RUGGEN
De comfortabele rugleuning is verkrijgbaar met 

volledige stoffering, net- of 3D-weefsel alsook 
met reliëfrug.

2 | LUCHTIGE ONDERSTEUNING
De lendensteun met luchtkussen kan door elke 

gebruiker handmatig worden aangepast.  
Optioneel is een in hoogte verstelbare 

lendensteun met vaste welving beschikbaar.
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TENSA.NEXT INFOKAART

Mechanisme DTS-synchroonmechanisme*

Openingshoek 24° (maximaal 32°)

Synchroonverhouding 1:2

Individuele gewichtsinstelling 45 - 120 kg

Traploze zithoogteverstelling 420 - 515 mm

Zitdiepteverstelling 75 mm

Zitneigverstelling 3° voorwaartse neiging

Rugneigverstelling 6° voorwaartse neiging

Zitbreedte 480 mm

Zitdiepte 390 - 465 mm 
410 - 485 mm (netrug)

Rugbreedte 500 mm

Rughoogte 670 mm

Totale breedte incl. armleuningen 678 mm

Totale diepte 645 mm
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 *  Dynamisch torsiesysteem  
(beweegbare zitting met tordeerbare rugleuning)
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