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18Eventuele wijzigingen voorbehouden

Stoffen met het  
Europees eco-label 
zijn mogelijk.

De gebruikte kunst-
stoffen zijn 100% 
recyclebaar.

De vulling voldoet 
aan het eco-label 
Öko-tex-100.

Milieuvriendelijke 
lakken. 

Het metaal is 100% 
recyclebaar.
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Gouda
De meest doelmatige stoel.

De hoogste norm voor de laagste prijs.

Onderstel:

•  Wielen volgens de EN-DIN-12529 norm.

•  Kunststof voetenkruis volgens de ANSI/BIFMA 

X5.1 no.8 norm.

•  Zithoogteverstelling d.m.v. EN-DIN-4551 geteste 

veilige gasveer.

Zitting:

•  Diverse kleuren en kwaliteiten stof mogelijk.

•  Synchroon zitsysteem met negatieve zitneig. 

•  Standaard zitdiepteverstelling van 10 cm.

•  Gewichtsinstelling.

Rug:

•  Diverse kleuren en kwaliteiten stof mogelijk.

•  Rug in hoogte verstelbaar..

•  Ergonomisch vormgegeven rug. 

•  Veiligheidsblokkering.

 Armleggers:

•  4-D armleggers (03ZW) in hoogte,breedte,diepte

en hoek verstelbaar met een hard kunststof

opdek en een zwarte kunststof beugel.

Opties :

•  4-D armleggers (22ZW) in hoogte,breedte,diepte 

en hoek verstelbaar met een zacht pur opdek en

een zwarte kunststof beugel. 

•  4-D armleggers (23ZW) in hoogte,breedte,diepte

en hoek verstelbaar met een zacht pur opdek en

een aluminium gepolijste beugel.

•  Aluminium gepolijst voetenkruis.

•  Zacht geremde wielen voor harde vloeren.

•  Ingezonden stof.

Kenmerken van de Gouda 1813NPR

�







10
0%

NPR-1813 GO
ED

G
EKEURD••••

•
•

•

10
0%

NPR
-1813

GO
ED

G
EKEURD•••••

10
0%

NPR-1813 GO
ED

G
EKEURD••••

•
•

•

10
0%

NPR
-1813

GO
ED

G
EKEURD•••••

Be Dutch
Be Healthy                           
Be Green
Be Happy
Be You



22/ZW03/ZW 23/ZW

Model 1813  03/ZW

Model 1813  053/M  023/ZW

Model 1813  053/M  023/ZW

Model 1813  053/M  023/ZW

De Gouda, de meest doelmatige stoel.

De NPR-1813 is ontwikkeld als aanvulling op de Nederlandse - Europese norm NEN-EN-1335. De Nederlandse 

beroepspopulatie is een mix die sterk afwijkt van het Europese profiel en juist daarom is de NPR-1813 ontwikkeld. 

Maar liefst 95% van de beroepsbevolking zal uitstekend gebruik kunnen maken van deze stoel.  

De Gouda voldoet voor 100% aan de NEN-EN-1135 deel 1,2 en 3 en de NPR-1813.

De Gouda, typisch Bèta!!

De hoogste norm voor de laagste prijs.
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