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SEED TURN
De SEED TURN kan gemakkelijk verplaatst en
omgedraaid worden. De stoel is voorzien van een
5-sterrig aluminium onderstel dat uitgerust is met
zachte wielen en een stevig in hoogte verstelbaar
gasveermechanisme.

De

gladde

zitschelp

met

schuinaflopende hoeken vermijdt de opstapeling
van knelpunten en verbetert zo de bloedsomloop.
Het materiaal is duurzaam en gemakkelijk te
onderhouden.
De stoelen in de SEED-familie hebben allemaal dezelfde zitschelp
om een sterke ‘familiale band’ doorheen de reeks te behouden. De
zitschelp kan gecombineerd worden met verschillende onderstellen
waardoor de SEED-stoel in heel wat settings gebruikt kan worden en
geschikt is voor een brede waaier aan toepassingen.
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ZITSCHELPEN IN POLYPROPYLEEN
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MATERIAAL
PLASTIEKEN ZITSCHELP
De
plastieken
zitschelpen
zijn
uitsluitend
opgebouwd
uit
polypropyleen.
De
toegepaste
techniek van het spuitgieten stelt ons
in staat dit materiaal in een massieve
vorm te gebruiken. Het gebruik van
uitsluitend polypropyleen is niet enkel
ecologisch, maar zorgt er ook voor
dat de stoel aangenaam aanvoelt en
zachter is dan zitschelpen waaraan
wel extra materialen zoals glasvezel
zijn toegevoegd. De zitschelpen
zijn zeer duurzaam en perfect
recycleerbaar. U kan kiezen voor
gedistingeerde en formele kleuren,
ofwel voor felle en levendige kleuren,
naargelang van het interieurconcept.
U kan een ‘verenigde’ look creëren
door zitschelpen en onderstellen
in dezelfde kleur met elkaar te
combineren of u kan voor een
kleurencombinatie opteren die voor
een contrast zorgt tussen de zitschelp
en het onderstel. De voorkant is
eenvoudig en gemakkelijk schoon te
maken terwijl de achterkant van de
zitschelp een stijlvol, geometrisch
patroon bezit.
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MONTAGE
Alle
SEED-stoelen
bestaan
uit
een eendelige zitschelp die op
het stalen onderstel kan worden
geklikt en met twee schroeven kan
worden vastgemaakt. De stoelen
zijn gemakkelijk te vervoeren en
in elkaar te zetten, maar bovenal
zijn ze ontworpen met het oog
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op demontage. De verschillende
materialen kunnen in een mum van
tijd van elkaar losgemaakt worden
en zijn volledig recycleerbaar. Alle
onderdelen
kunnen
afzonderlijk
vervangen worden. Het is dus niet
nodig om een volledig nieuwe stoel
te kopen als u enkel de kleuren
wilt veranderen, de zitschelp wilt
vernieuwen of een ander onderstel
wilt voorzien.
ONDERSTEL
De SEED TURN kan gemakkelijk
verplaatst en omgedraaid worden.
De stoel is voorzien van een
5-sterrig aluminium onderstel dat
uitgerust is met zachte wielen en
een stevig in hoogte verstelbaar
gasveermechanisme.
ERGONOMIE
Een voorwaartse zithouding zorgt
voor een rechtere wervelkolom
en rechter bekken en verhoogt de
spieractiviteit in de rug en de buik. De
gladde zitschelp met schuinaflopende
hoeken vermijdt de opstapeling
van knelpunten en verbetert zo de
bloedsomloop.
VANERUM hecht groot belang aan
het onderzoek naar de relatie tussen
de mens en zijn omgeving. Veiligheid,
gezondheid en belangrijker nog
zitcomfort van het product spelen
een belangrijke rol bij het ontwerp
van de stoel. Het esthetische design
zorgt echter ook voor een goede
sfeer in de leer- en werkomgeving.
Ons volledige gamma aan stoelen is
op maat gemaakt voor de gebruiker!

