
Nowy Styl Navigo Bureaustoel 

Een functionele en goed afgestelde stoel is de basis voor een ergonomische werkplek. Navigo is 

hierbij de ideale oplossing voor moderne kantoorruimtes. 

 

 
 

"De Navigo bureaustoel is uitermate vriendelijk geprijsd, biedt groot zitcomfort, heeft een 

aantrekkelijk design en is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar" 

Het thema gezondheid speelt een steeds belangrijkere rol bij het algemeen gevoel van 

welbevinden van werknemers. Middels de ergonomische mechanismen kunnen gebruikers de 

instellingen van de stoel aanpassen aan hun individuele behoeften, wat vooral prettig is 

wanneer je verschillende taken moet uitvoeren. De Navigo bureaustoel is redelijk geprijsd en 

biedt niet alleen een hoog zitcomfort, maar ook een aangenaam en aantrekkelijk design dankzij 

de rugleuningvarianten. 

Functies Navigo bureaustoel 

✔ Ergonomische mechanismen 

✔ Vervormingsbestendig en comfortable geïnjecteerd foam 

✔ Verschillende verstelbare armleuningen 

✔ Gestoffeerde hoofdsteun 

 

    



Er zijn drie verschillende versies van gestoffeerde rugleuning beschikbaar: 

BASIC:  een volledige kunststof bekleding. 

INSERT:  een kunststof bekleding, waardoorheen de kleur van de bekleding zichtbaar is. 

WINDOW: een rugleuning met onbedekte bekleding. 

Elke versie van de rugleuning is verkrijgbaar in 2 kleuren 

kunststof: zwart of wit. 

Naast de gestoffeerde rugleuning zijn er twee soorten netten 

beschikbaar: Mesh en Mesh Plus, die voor een goede 

luchtcirculatie zorgen.  

Elk type rugleuning kan in hetzelfde bereik worden versteld:  

- rugleuning vergrendeling in 5 posities 

- hoogteverstelling van de rugleuning in een bereik van 70 mm 

 (13 posities). 

 

 

Specificaties: 

Synchroon mechanisme (FS) 

- vrij zwevende mogelijkheid (rugleuning en zitting kantelen synchroon). 

- rugleuning kantelhoek van 33° gesynchroniseerd met de kantelhoek van de 

zitting van 11°. 

- mogelijkheid tot vergrendeling van de rugleuning in 5 posities. 

- instelbare kantelkracht van de rugleuning door middel van 

een grendel. 

- instelbare zitdiepte : 50 mm (extra optie). 

- Anti-Shock : een voorziening die de rug van de gebruiker 

beschermt tegen het stoten van de rugleuning nadat de 

vergrendeling is losgelaten. 

- verstelbare rugleuning hoogte - 70 mm. 

- traploos in hoogte verstelbare stoel met pneumatische lift. 

 

 

 

 



Synchroon zelfwegingsmechanisme (SFB1) 

- automatische aanpassing aan het gewicht van de gebruiker  

(van 50 kg tot 110 kg). 

- vrij zwevende mogelijkheid (rugleuning en zitting kantelen 

synchroon). 

- rugleuning kantelhoek van 33°. 

- maximale kantelhoek van de zitting 4,5°. 

- mogelijkheid tot vergrendeling van de rugleuning in 5 

posities. 

- verstelbare zitdiepte - 50 mm (extra optie). 

- verstelbare rugleuning hoogte - 70 mm.  

- traploos in hoogte verstelbare stoel met pneumatische lift. 

 

Synchroon mechanism (LP11) 

- vrij zwevende mogelijkheid (rugleuning en zitting kantelen synchroon) 

- rugleuning kantelhoek van 33° gesynchroniseerd met de kantelhoek van de zitting van 

11°. 

- mogelijkheid tot vergrendeling van de rugleuning in 5 posities. 

- snel instelbare kantelkracht van de rugleuning door middel van een regelbare knop aan 

de rechterzijde van de zitting. 

- instelbare zitdiepte - 60 mm, mogelijkheid van 

zitvergrendeling in 6 posities (extra optie). 

- Anti-Shock (een functie die de rug van de gebruiker 

beschermt tegen het stoten van de rugleuning nadat de 

vergrendeling is losgelaten). 

- negatieve hellingshoek van de zitting van 3° met de 

rugleuning op 6° garandeert de optimale ondersteuning van 

de rug van de gebruiker in elke gekantelde positie van de 

stoel. 

- verstelbare rugleuning hoogte - 70 mm. 

- traploos in hoogte verstelbare stoel met pneumatische lift. 

 

 

 

 
 


