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SEED MINI TURN
Kinderen zijn druk met zichzelf te ontwikkelen, met het
ontdekken van de wereld, met spelen en met leren...
De keuze voor het juiste meubilair zal hun ontwikkeling
tot

volwassenen

een

stukje

makkelijker

maken.

Transformeer hun leeromgeving tot de best mogelijke
speelplaats. De SEED mini collectie is comfort en stijl
in één en is met name geschikt voor de allerkleinsten.
Diverse modellen in levendige kleuren bieden bijna
onbegrensde combinaties. Kinderen kunnen met de
collectie mee groeien; gegarandeerd een perfecte
pasvorm voor elke leerling van kleuterschool tot groep
3.
De SEED MINI TURN stoel kan gemakkelijk worden verplaatst
en gedraaid. Het wordt geleverd met een 5-ster aluminium
basis uitgerust met zachte wielen en het frame is voorzien van
een stevige in hoogte verstelbaar gasveer mechanisme. De
SEED MINI TURN is verkrijgbaar met bamboe of plastic kuip.
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De kunststof schalen zijn gemaakt van puur
polypropyleen. Dankzij de toegepaste techniek van
spuitgieten kunnen wij dit materiaal in massieve vorm
gebruiken. Het gebruik van pure polypropyleen is niet
alleen ecologisch, het is ook prettig om aan te raken en
zachter vergeleken met schelpen met toevoeging van
bijvoorbeeld glasvezels. Als gevolg zijn de schelpen zeer
duurzaam en volledig recyclebaar. Kleuren zijn voornaam
en formeel of bruisend en levendig, afgestemd op het
interieur concept. U kunt een eenduidige look creëren
door schelpen en frames in dezelfde kleur uit te voeren
of u verkrijgt een kleurencombinatie door contrast aan
te brengen tussen schelp en frame. De voorkant is glad
en gemakkelijk schoon te maken, terwijl de achterkant
van de schelp een stijlvol, geometrisch patroon heeft.
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ULTRA LICHT FRAME

De stoel heeft een lichtgewicht aluminium C- frame
met een diameter van 25mm. Het frame heeft een
open voorzijde. Dit ‘actieve’ frame steunt de beweging
van de gebruiker. De stoelen kunnen op de tafel
worden gestapeld om de vloer leeg te maken, wat het
schoonmaken van de ruimte vergemakkelijkt.

TECHNISCHE DATA
(A) Max STOEL
HOOGTE

(A) Min STOEL
HOOGTE

(D) ZIT BREEDTE GEWICHT

Op glijder

38 cm

31 cm

24 cm

5 kg

Op wielen

40 cm

33 cm

28 cm

5 kg

VANERUM BELGIUM
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest
Belgium

T +32 (0)800 32 220
F +32 (0)13 355 255
info@vanerum.be
www.vanerum.be

