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FUN

…

Dynamisch zitten
met 4 FUN-technieken!

 Dynamische rugleuning
- te arreteren en traploos
in hoogte verstelbaar

 Anatomische gevormde kussens
- voor goed zitcomfort



 Armleggers

achteraf te monteren (optie*)
- in hoogte en breedte verstelbaar (type 3)

 Synchroon techniek
- 4-voudig te arreteren met grote
openingshoek van zit- en rugleuning



 Zithoogte instelling
- traploos

 Gewichtsregulering



- hendel eenvoudig in te stellen

 Zitdiepte instelling (optie*)
- schuifzitting 5 cm



 Stabiel voetkruis

- kunststof voetkruis zwart (standaard)
- aluminium voetkruis zilver of
gepolijst (optie*)

Dubbele wielen
- geremd, hard
voor zachte vloerbedekking (standaard)
- voor harde vloerbedekking (optie*)







AIR PLUS
- in diepte verstelbare
lendensteun (optie*)
* opties tegen meerprijs

Afb.:

ROVO FUN
2070 S
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Balans techniek

ROVO FUN 2075 SR

Bureaustoel met normale rugleuning.
SR-techniek. Aluminium voetkruis zilver.

Bureaustoel met hoge rugleuning.
SR-techniek. Armleggers type 3.
Aluminium voetkruis gepolijst.

Lendensteun AIR PLUS:
Met de AIR PLUS rugleuning
biedt ROVO een orthopedische
lendensteun, die de gebruiker van
de stoel individueel in kan stellen
op zijn rugprofiel. De stoel past als
een maatpak daardoor wordt de
ondersteuning van de zithouding
duidelijk verbeterd. Rugklachten
worden effectief voorkomen.

ROVO FUN 2075 SN3

Bureaustoel met hoge rugleuning.
Synchroon-techniek SN3 met zitdiepte instelling.
Kunststof voetkruis zwart.

ROVO FUN 2075 SN

Bureaustoel met hoge rugleuning.
Synchroon-techniek SN met zitdiepte en
zitneiging instelling. Armleggers type 6.
Aluminium voetkruis gepolijst. AIR PLUS.

EN

Oersterke Microfaser stoffen / prijsgroep 2
Kleurvoorbeeld: zitting en rugleuning kunnen ook 2-kleurig worden gecombineerd (zonder meerprijs).

2-16 terra

2-17 rosso

2-18 blu

2-19 grigio

ROVO FUN is leeverbar met 4 verschillende technieken: S, SR, SN, SN3
Gaat u proefzitten – bij uw dealer:

2-20 nero

2-21 braun

2-22 beige
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ROVO FUN 2045 SR

Actieve zit met balans techniek:
De onafhankelijk instelbare en
beweeglijke zitting maakt balansgestuurd zitten om de centrale as
mogelijk. Voor korte periodes kan
op deze wijze, zonder contact met
de rugleuning, een actieve zit worden uitgevoerd. De sterke kanteling
van de zitting naar voren (-10°) richt
het bekken automatisch op en zorgt
er zodoende voor dat de wer velkolom ook bij het zitten haar natuurlijk
dubbel-S-contour aanneemt.
In de basistand, zonder voorover
kanteling, kan de zitting vastgezet
worden.

