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Functioneel en transparant
Dit model heeft alles: vele instelmogelijkheden,
top design, ergonomie…

Hoofdsteun (optie)
- PU of gestoffeerd (meerprijs)
- in hoogte verstelbaar, kantelbaar
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Dynamische rugleuning
- te arreteren met
• 2 D net (standaard)
• 3 D net (optie)
• stof of leder bekleed (optie)
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Lendensteun (optie)
- in hoogte verstelbaar
- in diepte verstelbaar met AIR PLUS
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Synchroon techniek
- met grote openingshoek voor
ontspannend zitten in de relaxstand.
Verstelbaar en te vergrendelen
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Anatomisch gevormd zitkussen
- voor optimaal zitcomfort
6

3
6

Multifunctionele armleggers
met zacht PU-opdek (optie)
- achteraf te monteren
- type 2: verstelbaar in hoogte en breedte
- type 4 en 5: verstelbaar in hoogte, breedte,
diepte en draaibaar
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Zithoogte instelling
- traploos (standaard)
- met dieptevering in de onderste stand (optie)
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Gewichtsinstelling
7

- traploos met zijdelingse draaiknop
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Zitdiepte instelling

ROVO XN
5070

- schuifzitting
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Zitneiging instelling (optie)
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- individueel instelbaar tussen 0° en – 4°
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Fraai voetenkruis
- kunststof zwart (standaard)
- aluminium gepolijst of zilver gecoat (optie)
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Dubbele harde wielen
- geremd, voor zachte ondergrond (standaard)
- zacht voor harde ondergrond (optie)
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ROVO XN 5060

ROVO XN 5060

Bureaustoel met 2-D net rugleuning en
kunststof voetenkruis.

Bureaustoel met 3-D net rugleuning,
lendensteun (AIR PLUS), zilver voetenkruis
en multifunctionele armleuning type 4.

ROVO XN 5070

ROVO XN 5450 A

Bureaustoel met gestoffeerde rugleuning, lendensteun (AIR PLUS), gestoffeerde hoofdsteun,
gepolijst aluminium voetenkruis en multifunctionele
armleuning type 5.

Sledemodel, stapelbaar. Chroom onderstel,
2-D net rugleuning.

EN

Netbespanningen voor de rugleuning:
Voor 2-D en 3-D netbespanningen is verkrijgbaar in 4 kleuren

Net rood

Gaat U proefzitten - bij uw dealer:

Net grijs

Lendensteun AIR PLUS:
(Optie)
Met het verstelbare AIR
PLUS luchtkussen biedt
ROVO en orthopedische
lendensteun. Individueel op
de rug instelbaar. De stoel
past als een maatkostuum.
Daarmee wordt de zithouding beter ondersteund.
Rugklanten worden doeltreffend verminderd.
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Kleurvoorbeelden uit de grote stofcollectie:

Net blauw

3-95 appel groen

5-01 leder rood

Druktechnische kleurafwijkingen mogelijk · constructiewijzigingen voorbehouden.
FA/150g BVS/7.07/30’/460240 Printed in Germany

echt
leder

echt
leder

Net zwart

Design zitting :
(optie)
De zijkanten van de zitting
kunnen bij bepaalde
bekleding zwart afgewerkt
worden.

