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€. 335,- excl. BTW



Creation – 
De klimaatneutrale stoel van Viasit 

Op weg naar klimaatneutraliteit levert Viasit een bijdrage aan
een schone toekomst. „Creation“ is de eerste klimaatneutrale
bureaustoel die hiertoe bijdraagt. Verzeker u nu van dit  
duurzaam uitgevoerde model van het succesvolle Drumback 
programma, dat uitermate geschikt is voor langdurig gebruik.

Als compensatie steunen wij klimaat-
projecten. Ter compensatie van de CO2 
die vrijkomt bij de productie van Creation, 
steunen wij klimaatprojecten van  
ClimatePartner.

CO2-Voetafdruk 
Gemiddeld wordt bij de productie van een 
bureaustoel ongeveer 78 kg CO2 uitgestoten. Voor 
Creation hebben we de ecologisch verantwoordste 
materiaalopties geselecteerd. Dit heeft ons in staat 
gesteld de CO2- voetafdruk van de Creation met 15% 
te reduceren.

Recyclebaar? 99,9%
Wij gebruiken zoveel mogelijk gerecyclede
materialen. En door een slim productontwerp
zorgen we ervoor dat de materialen die in
Creation worden gebruikt, zo efficiënt 
mogelijk kunnen worden gescheiden en 
gerecycled.

kg kg CO2

Kunststof 10,57 55,81

Metaal 2,34 5,14

PU-Schuim 0,84 5,05

Textiel 0,28 0,05

Verpakking 0,89 0,68

Totaal 66,73



Afval? Hergebruik! 
De stoffering van de Creation is vervaardigd uit gerecycled polyester. 
Dit minimaliseert de CO2-uitstoot, vermindert de hoeveelheid afval op 
afvalstortplaatsen en in de natuur en vermindert de vervuiling door 
verbranding. Voor één vierkante meter polyesterstof worden zeven 
plastic flessen van twee liter gebruikt.

Materiaal? Zuinig!
De Drumback combineert de voordelen van netweave- en gestoffeerde
rugleuningen. Als over de welvende rugleuning een stof wordt 
gespannen, kan op schuim worden bespaard. Dat hoeft dus niet te 
worden vervaardigd, naar de fabriek te worden vervoerd of later te 
worden verwijderd.

Leering? Klimaatneutraal.
De Creation wordt door DPD gedemonteerd en 100%
klimaatneutraal geleverd - zoals alle DPD pakketten.

Het doel: nul CO2-uitstoot
Op middellange termijn is Viasit vastbesloten om de uitstoot van CO2
van ons volledige bedrijf steeds verder terug te dringen in de richting 
van nulemissie met steeds minder compensatie.
Daar zetten wij ons voor in!

Leveranciers? Duurzaam
Vrijwel al onze leveranciers zijn gevestigd in Europa, het
grootste deel daarvan in Duitsland.



Uitrusting 

• Bureaustoel met puntsynchroon mechaniek

• Rugschaal in zwart of telegrijs (Off-white)

• Zitdiepte- en zitneigverstelling

• De hellingshoek van de rugleuning kan in vier standen worden vergrendeld

• Zithoogteverstelling d.m.v. veiligheidsgasveer

• Zitting voorzien van hoogwaardig voorgevormd polyurethaanschuim

• Stoffering vervaardigd uit 99% post-consumer gerecycled polyester, 
lijmvrij bespannen

• Rugleuning met ademende, elastische netbespanning

• Zwarte kruisvoet van 100% gerecycled aluminium

Drumback Creation 

100%  
klimaatneutraal

Netto €. 335,- (excl. BTW)



Standaard

Bureaustoel met puntsynchroon mechaniek, zitdiepte- en zitneigingsverstelling. De hellingshoek van de 
rugleuning kan in vier standen worden vergrendeld. Alle functies kunnen vanuit zitpositie worden bediend. 
Zithoogteverstelling door middel van veiligheidsgasveer. Zitting en rugleuning van polypropyleen. Zitting 
voorzien van voorgevormd polyurethaanschuim. Stoffering lijmvrij bespannen. Rugleuning met ademende, 
elastische netbespanning. Kruisvoet zwart aluminium voorzien van lastafhankelijke geremde universele 
zwenkwielen volgens EN 12529 (geschikt voor zowel harde en zachte vloeren).

Prijs 

Artikelnr. 480.2000CB 460.2000C 480.2000C

Uw prijs (excl. BTW) 335,- 335,- 335,-

Opties

Artikelnr. 480.2000CB 460.2000C 480.2000C

Kunststof rugschaal

Telegrijs (off-white) — n —

Zwart n — n

Zitdiepteverstelling, 10-voudig raster n n n

Zitneigeverstelling n n n

Rugleuning hoogteverstelling, 8-voudig raster n n n

Armleuningen

2D-Functionele armleuningen, Pad in PU al055-08 n — n

2D-Functionele armleuningen, Pad in PU al455-08 — n —

Kruisvoet

Aluminium kruisvoet zwart n n n

Wielen

Universele wielen (hard/zacht) ro005-07 n n n

Stoffen
 
Zitting: Gabriel Tonal
Netweave: Gabriel Tale

99% post-consumer  
recycled Polyester, gefabriceert  
van gerecyclde PET-flessen.

zwart
(ST1370 / ST1380)

n n n

lichtgrijs
(ST1371 / 
ST1381)

middengrijs
(ST1372/
ST1382)

 wijnrood
(ST1373/
ST1383)

— 0,- 0,-

rosé
(ST1374/
ST1384)

blauwgrijs
(ST1375/
ST1385)

petrol
(ST1376/
ST1386)

Omschrijving en prijzen

480.2000CB: Snelle levering in slechts vijf werkdagen. 
460.200C, 480.2000C: Levering in slechts twaalf werkdagen. 
Gedemonteerd geleverd door pakketdienst.  
Verzending met track & trace (DPD): Voer bij het bestellen het e-mailadres van uw klant in!



 
Zwart
ST1370 / ST1380

Stoffen

 
Lichtgrijs 
ST1371 / ST1381

 
Middengrijs
ST1372 / ST1382

 
Wijnrood
ST1373 / ST1383

 
Rosé 
ST1374 / ST1384

 
Blauwgrijs
ST1375 / ST1385

 
Petrol
ST1376 / ST1386

Tonal is vervaardigd uit 99% gerecycleerd PET-afval,
zoals plastic flessen. De op de natuur geïnspireerde
gemêleerde look en het zachte stofgevoel voegen 
een nieuwe, huiselijke dimensie toe. 

Tale is een zelfondersteunende Netweave van 
recycled materiaal dat perfect aansluit op de  
dessins van de Tonal stoffering.

Ontdeek meer
Lees meer over onze duurzaamheidsstrategie 
en wat we al hebben bereikt: 
https://www.viasit.com/nl/onderneming/milieu

https://www.viasit.com/nl/onderneming/milieu
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