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Comfort en ergonomische ondersteuning
tegen een voordelige prijs

Verus
Verus zet een nieuwe standaard voor betaalbare bureaustoelen.
Ontwikkeld op ergonomische stabilisering en ondersteuning, biedt
hij mensen zowel korte- als langetermijn comfort, voor een even
comfortabele prijs. Het verstilde, veelzijdige model sluit gemakkelijk
aan bij elke esthetiek, zowel op kantoor als thuis.

Verus werkt gegarandeerd net zo hard als de mensen die er gebruik
van maken en is vervaardigd volgens onze hoogste kwaliteitsnormen.
Daarbij wordt Verus ook nog eens geleverd met een garantie van
12 jaar bij 3 diensten per dag.

Prestatie
De ingebouwde lendenversteviging van Verus houdt de wervelkolom
goed uitgelijnd en de opties voor instelbare ondersteuning voor de
rug voegen comfort en stabiliteit toe voor een totale steun aan de
wervelkolom. De TriFlex™-rugleuning van Verus biedt ergonomische
prestaties met extra duurzaamheid: een ingenieus flexpatroon van
gemakkelijk te reinigen polymeer legt drie ergonomische zones
vast (lendenen en onderrug, hartlijn van de wervelkolom en de
schouderbladen) om het lichaam te ondersteunen, te ventileren
en te laten bewegen voor een sterke, comfortabele pasvorm.

Design
Verus heeft een veelzijdig ontwerp dat gemakkelijk aansluit bij de
esthetiek van elke werkruimte. Het verstilde model is verkrijgbaar in
verschillende kleuren en stoffen met keuze uit een Suspension-rug
of een Triflex-rug.

De Verus TriFlex-rugleuningoptie is
gemaakt van duurzaam, gemakkelijk
schoon te maken polymeer dat uitblinkt
in elke werksituatie – op kantoor,
in een leeromgeving of thuis.

De ingebouwde ergonomische ondersteuning van Verus heeft twee verschillende
opties voor de rugleuning: Triflex of suspensie.

Familie
Bureaustoel met suspensierugleuning
Bureaustoel met TriFlex-rugleuning
Kruk met suspensierugleuning
Kruk met TriFlex-rugleuning
Bijzetstoel met 4 poten en suspensierugleuning
Bijzetstoel met 4 poten en gestoffeerde rugleuning
De volgende informatie is uitsluitend van toepassing
op Verus-bureaustoelen.
Overzicht
Maximaal gewicht gebruiker
159 kg
Rugondersteuning
Passieve lendensteun
Instelbare onderrug-/lendensteun

Standaard
Optioneel

Zithoogte
Standaardhoogtebereik

416 – 515 mm

Zitdiepte
Instelbare zitting

397 – 453 mm

Bewegingsmechaniek
Semi-synchroon met
bewegingsbegrenzer
Synchroon met
bewegingsbegrenzer
Synchroon met bewegingsbegrenzer
en zithoek

Standaard
Optioneel
Optioneel

Armleuningsopties
Geen armleuningen
Vaste armleuningen
In hoogte verstelbare armleuningen
Volledig verstelbare armleuningen

Ga voor meer informatie naar hermanmiller.com of bel +31 70 221 3007.
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