
Nowy Styl Xenium Bureaustoel 

Maximaal zitcomfort voor iedere medewerker, klein of groot. 

                    
 

Heldere vormgeving 

De Xenium geeft iedereen een werkplek op maat. De bureaustoel heeft een heldere vormgeving 

en is op alle mogelijke manieren aan te passen aan de persoonlijke voorkeur. De multi-

verstelbaarheid past bij de diversiteit aan mensen in elke werkomgeving.  

"Zo beweeglijk als het menselijk lichaam is, zo flexibel ondersteunt de Xenium 

bureaustoel alle houdingen" 

De rugleuning, armsteunen en zitting zijn tot uitersten verstelbaar, waardoor iedere 

medewerker, klein of groot, van maximaal zitcomfort kan genieten. 

De Xenium bureaustoel voldoet aan de ergonomische richtlijn NPR 1813 en overtreft deze 

normering zelfs op diverse punten. Niet voor niets is deze bureaustoel al jaren één van onze 

favorieten.  

 

 

Voordelen 

Diversiteit is ongelooflijk interessant, net als het feit dat 

ieder van ons verschillend is. De uitdaging bij het 

ontwerpen van een kantoor is het comfort van zowel 

deze tengere als gevestigde gebruikers te verzekeren. 

Xenium biedt een verbazingwekkend scala aan 

aanpassingen en de mogelijkheid om extra functies te 

kiezen om een langdurig en uitzonderlijk 

gebruikscomfort te garanderen. 

Zit zoals u wilt! 



Functies Xenium bureaustoel                   

✔  Rugleuning hoogteverstelling  

 

✔  3 zeer ergonomische mechanismen 

       (om uit te kiezen) 

 

✔  verstelbare hoofdsteun 

 

✔  lendensteun - 3 types 

 

 

 

 

Geavanceerde ergonomie 

Alleen een goede bureaustoel activeert ons lichaam om te bewegen terwijl we zitten. Beweging 

moet continu zijn, maar niet opdringerig. 

Als experts op het gebied van ergonomie hebben wij Xenium gecreëerd, die comfort en 

hedendaags design perfect combineert met ergonomie. 

Een stoel voor veeleisende klanten! 

De intuïtieve en eenvoudige verstelling van Xenium stoelen zorgt voor gezond zitten en meer 

gebruikscomfort in vergelijking met gewone draaistoelen. 

Xenium past zich zeer flexibel aan de individuele wensen van de gebruiker aan. 

 

 

Dynamisch Plus 

De grote hoek van de rugleuning van de stoel maakt vrij en 

dynamisch zitten mogelijk, wat het grootste voordeel is voor de 

spieren van de rug, de wervelkolom en het hele metabolisme van 

de werknemer.  

Het Dynamic Plus-mechanisme onderscheidt zich door een zeer 

groot neigingsbereik van de rugleuning, waardoor het een hoog 

comfort bij het dagelijkse werk garandeert. 

 

 

 

 



Ondersteuning 

Flexibiliteit is één van de belangrijkste kenmerken die een kantoor moet hebben.  

Dankzij de mogelijkheid om één van de drie rugleuningen te kiezen: Duo-Back, UPH of Mesh en 

hun zeer gemakkelijke vervanging, zijn we in staat om het aan elke werknemer te garanderen, 

afhankelijk van hun behoeften en voorkeuren. 

 

1. Rugleuning - versie met twee rugleuningen 

2. Rugleuning - gestoffeerde versie UPH 

3. Rugleuning - Mesh versie 

4. Kleurvarianten van kunststof elementen op een netbodem 

1.                   2.    

                                3.                   4.

 

 


