
NEKSTEUN (optioneel)
Hij is in een handomdraai in hoogte, 
diepte en hoek verstelbaar en zorgt 
in elke zithouding voor een 
ontspannen en rechte houding.

ERGO-DISC 
De flexibiliteit van de rugleuning  

kan traploos op iedere 
gebruiker afzonderlijk worden 
ingesteld – voor een optimale 

ondersteuning.

SYNCHROONMECHANISME 
voor een synchroon bewegingsverloop 
van zitting en rugleuning.

OPENINGSHOEK 
4 instelbare posities garanderen 
maximaal persoonlijk zitcomfort.

ARMLEUNINGEN
De hoogte, de breedte en de diepte 
kunnen naar eigen voorkeur worden 
aangepast om de schouders en 
nekspieren te ontlasten.  
De armlegger is zwenkbaar en kan 
worden vastgezet.

ONDERSTEUNING VAN DE RUG
De in hoogte en diepte verstelbare 
lendensteun zit bij elke gebruiker 

snel op de juiste positie.

GEWICHTSINSTELLING
Met de snelverstelling is in slechts 3 

hele slagen een comfortabele 
gewichtsinstelling mogelijk van licht 

(45 kg) tot zwaar (150 kg).

5 jaar
garantie

LAMIGA 
EEN OMARMING  
VOOR UW RUG

KLEERHANGER 
Optioneel verkrijgbaar.



1 | ONDERSTEUNEND
De lendensteun is in hoogte en diepte verstelbaar 
en biedt extra ondersteuning ter hoogte van de 
lendenen.

2 | VEELZIJDIG
De multifunctionele 4D-armleuning heeft 
verschillende instelmogelijkheden en een 
vergrendeling van de armlegger, om onbedoeld 
verstellen te voorkomen. 

3 | ONTLASTEND
De flexibele voorzijde van de zitting beweegt 
omlaag en bevordert de doorbloeding van de 
benen.

4 | VARIABEL
LAMIGA biedt een openingshoek van 24°, die ook 
kan worden verkleind tot 0°, 8° en 16°. 

5 | STABIEL
Kruisvoeten van staal of aluminium in 
verschillende afwerkingen vormen een solide 
basis.
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Mechanisme Synchroonmechanisme

Openingshoek 24°

Synchroonverhouding 1:2,3

Gewichts-snelverstelling 45-150 kg 

Traploze zithoogteverstelling 420-520 mm

Zitdiepteverstelling 50 mm in 6 posities

Zitneigverstelling 4° voorwaartse neiging

Instelbare openingshoek In 4 standen: 0°, 8°, 16°, 24°

Zithoogte 420-520 mm

Zitbreedte 475 mm

Zitdiepte 400-450 mm

Rugbreedte 455 mm

Rughoogte 605 mm

Totale breedte incl. armleuningen 650 mm

Totaal diepte 650 mm

GETEST 
VOOR 

PERSONEN  
TOT 150 KG

LAMIGA INFOKAART

www.koenig-neurath.com


