
Nowy Styl Ergonomische Xilium Bureaustoel 

Een stoel is de beste investering! 

De ergonomische Xilium bureaustoel is zo ontworpen dat deze moeiteloos inspeelt op de 

huidige manier van werken: flexibel!  

Dankzij de vele functionele mogelijkheden, bepaal je met de Xilium-serie zélf hoe je zit.  

 
 

“De ergonomische Xilium bureaustoel is een beweeglijk en allesomvattend 

antwoord op uiteenlopende behoeftes”  

 

Door het ontwerp van de rugleuning en het unieke mechanisme van de Xilium is de 

bureaustoel super comfortable en zorgt de stoel dat je ontspannen en goed ondersteund 

kunt zitten in elke gewenste positie. 

De achterliggende gedachte is een bekende maar belangrijke: het is niet goed om de hele 

dag in dezelfde positie te blijven zitten. Blijf in beweging. Xilium helpt jou daarbij.  

 

Met de Xilium besteed je niet alleen aandacht aan je zitcomfort, maar ook aan je 

gezondheid. De bureaustoel voldoet volledig aan de NPR1813 norm en overtreft deze zelfs 

op een aantal wezenlijke punten.  
De nieuwe technologieën en daaropvolgend de nieuwe manier van werken, vereisen nieuwe 

oplossingen. Voor de Xilium is daarom het X-MOVE-mechanisme ontwikkeld en zijn nieuwe 

armleuningen ontworpen die nog verder gaan dan 360º verstelbaarheid en het zittend 

gebruik van mobiele apparaten comfortabel maken. 

Het unieke X-MOVE-mechanisme maakt het mogelijk om tegelijkertijd dynamisch achter- en 

zijwaarts te bewegen, waardoor een fijn draaiende beweging wordt geactiveerd.  

Zo ontstaat écht dynamisch werken en 

wordt de negatieve impact van langdurig 

zitten op onze gezondheid drastisch 

verminderd. 

 

 

 

 



Flexibiliteit is een van de belangrijkste eigenschappen die een kantoor moet bezitten. Dankzij 

een zeer ruime keuze aan Xilium configuraties en een brede waaier aan afwerkingen bent u er 

zeker van dat u in elke ruimte een consistente opstelling behoudt. 

       
 

Functies Xillium bureaustoel 

✔ Drie types van zeer ergonomische mechanismen. 

✔ Zitdiepteverstelling tot 120mm in 10 posities.  

✔ Rugleuningverstelling tot 110mm, waardoor de zitdiepte met nog eens 20mm toeneemt. 

✔ Rugleuning verstelbaar tot 110mm. 

✔ Drie soorten armleuningen. 

✔ Twee soorten lendensteun (voor netbespanning en UPH). 

✔ Twee soorten hoofdsteunen (voor Duo-back en voor UPH/Mesh). 

✔ Gemakkelijk verwisselbare rugleuning of zitting. 

 

Geavanceerde ergonomie 

We zitten. We zitten. En we zitten. Gemiddeld al 13 uur per dag, waarvan meer dan de helft op 

het werk. Zitten kun je niet vermijden, maar je kunt het wel gezonder doen. Daar is een 

oplossing voor: een bureaustoel die uw beweging ondersteunt! 

Xilium kan tot 30% meegroeien of krimpen bij het verstellen en is geschikt voor gebruikers tot 

150 kg. 

 

Rugleuning 

Met een keuze uit drie rugleuningen: Duo-Back, UPH of Mesh, kunt u de optie kiezen die het 

beste bij uw behoeften past. Als u op zoek bent naar een innovatieve rugleuning die niet direct 

op de wervels en tussenwervelschijven drukt en de druk op de wervelkolom tot 50% vermindert, 

is Duo-Back de beste oplossing. Als u op zoek bent naar een comfortabele maar meer klassieke 

oplossing, dan is UPH of Mesh de beste keuze. 

 

 

    

 

 

 



Specificaties 

Synchroon mechanism (SY1-ST) 

- vrij zwevend (synchrone rugleuning en zitting kanteling). 

- rugleuningneiging gesynchroniseerd met de zitneiging op snelheid 2,5:1. 

- rugleuning kantelhoek van 30°. 

- rugleuning multi-lock in 5 posities. 

- rugleuning kantel krachtinstelling met een slinger aan gewicht van de gebruiker in een 

bereik van 45 -150kg. 

- zitdiepteverstelling 100mm plus 20mm als gevolg van de hoogteverstelling van de 

rugleuning. 

- negatieve zitneiging in een range van 0 - 3° als optie (SYN1-ST). 

- Anti-Shock (functie die de rugleuning ondersteunt om te voorkomen dat de rug van de 

gebruiker wordt geraakt na het loslaten van de vergrendeling). 

- soepele hoogteverstelling van de stoel met pneumatische gaslift. 

 

Geavanceerd synchroon mechanism (SI-ST) 

- geïntegreerd met zitting, verstelling door trekknoppen en knop. 

- vrij zwevend (synchrone rugleuning en zitting kanteling) 

- rugleuning kanteling gesynchroniseerd met de zitting kanteling op snelheid 2,5:1. 

- rugleuning kantelhoek 30°. 

- rugleuning multi-lock in 5 posities. 

- rugleuning kantel krachtinstelling met een knop aan gewicht van de gebruiker in een 

bereik van 45 - 150 kg. 

- zitdiepteverstelling 100mm plus 20mm als gevolg van de hoogteverstelling van de 

rugleuning. 

- negatieve zitneiging in een bereik van 0 - 5° als een optie (SIN-ST), uitgerust met een 

veiligheidsfunctie. 

- functie wordt door gebruiker ontgrendeld door indrukken voorste rand van de stoel. 

- Anti-Shock (functie die de rugleuning ondersteunt om te voorkomen dat de rug van de 

gebruiker wordt geraakt na het loslaten van de vergrendeling). 

- soepele hoogteverstelling van de stoel met pneumatische gaslift. 

 

SA1-ST synchroonmechanisme 

- vrij zwevend –(synchrone rugleuning en zitting kanteling) 

- rugleuning kantelhoek 20°. 

- zitting kantelhoek 6°. 

- rugleuning multi-lock in 4 posities. 

- automatische aanpassing van de kantelkracht van de rugleuning aan 

gewicht van de gebruiker in het bereik van 45 -150 kg. 

- zitdiepteverstelling 100mm plus 20mm als gevolg van de hoogteverstelling van de 

rugleuning. 

 



- Anti-Shock (functie die de rugleuning ondersteunt om te voorkomen dat de rug van de 

gebruiker wordt geraakt na het loslaten van de vergrendeling). 

- soepele hoogteverstelling van de stoel met pneumatische gaslift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


