
Mera:
GeZOND eN 
SYMPATHIeK

Eén stoelfamilie voldoet 
aan alle eisen van moderne 
kantooromgevingen.

Intelligente vormgeving en 
veelzijdige functionaliteit 
dienen voor een gezond 
gebruik.

Overtuigende kwaliteit 
met optimale prijs-
kwaliteitverhouding.

Veelzijdigheid troef.

Een echte Klöber.

Made in Germany.

http://www.deprojectinrichter.com
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Mera past overal qua vorm, kleur, 
functionaliteit en prijs-kwaliteitverhouding.

Mera bureaustoelen en bezoekersstoelen 
garanderen een voortreffelijk 
zitgevoel.

Slimme techniek vereenvoudigt het 
gebruik, bevordert een gezonde 
dynamiek en biedt duurzaam 
gebruiksnut.

Mera zorgt voor een uniforme 
vormgeving binnen het bedrijf en 
geeft zo vorm aan corporate culture.

Mera bevordert de gezondheid 
van de medewerkers en verhoogt de 
efficiency.

Mera motiveert en 
inspireert – een stoelprogramma 
dat bijdraagt aan het succes van de 
onderneming.

Mera:
GeZOND eN 
SYMPATHIeK

Vormgeving: Jörg Bernauer
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Comfort voor iedereen: 
royale afmetingen en een comfortabel 
volume. 
 
Dynamiek in het 
dagelijks leven: 
puntsynchroon-mechanisme, instelbare 
lendensteun en gepatenteerde snelverstelling 
op het lichaamsgewicht. 
 
Gezonde zithouding: 
de vooraf in te stellen zitneiging en de 
geïntegreerde bekkensupport houden de rug 
goed rechtop. 
 
Past voor iedereen: 
de bekkensupport blijft bij het verschuiven 
van de zitting altijd in de ergonomisch meest 
zinvolle stand. 
 
Persoonlijke voorkeuren: 
zwart of wit-grijs (RAL 7035), meervoudig 
verstelbare armleuningen, tal van opties. 
 
Een tweede leven 
voor de stoel: 
zonder gereedschap verwisselbare kussens in 
zitting en rug.

Mera:
veelZIjDIGHeID 
TrOef
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Bureaustoel mer98

Z-armleuningen,

kunststof kruisvoet L

Bureaustoel mer99

met neksteun,

4F-armsupports,

aluminium kruisvoet 

gepolijst

Bureaustoel mer99

met neksteun,

3D-armsupports,

aluminium kruisvoet 

wit-grijs (RAL 7035)

Bureaustoel XS-XL

(NPR) mer78

MF-armsupports,

aluminium kruisvoet 

gepolijst

Bureaustoel mer98

3D-armsupports,

aluminium kruisvoet 

wit-grijs (RAL 7035)

Bureaustoel mer98

3D-armsupports,

aluminium kruisvoet 

wit-grijs (RAL 7035)

Bureaustoel mer98

In hoogte verstelbare

armleuningen,

kunststof kruisvoet L

Vergader-

sledestoel mer56

gestoffeerde rug,

onderstel hoogglans

verchroomd,

optioneel stapelbaar

Vergader-

sledestoel mer56

kunststof rug,

onderstel wit-grijs (RAL 7035), 

stapelbaar

Vierpootmodel mer47

netrug zwart, onderstel 

hoogglans

verchroomd,

stapelbaar

Vergadersledestoel mer56

netrug zwart,

onderstel hoogglans 

verchroomd,

optioneel stapelbaar

Vierpootmodel mer57

netrug zwart, onderstel 

wit-grijs (RAL 7035), 

stapelbaar

Vierpootmodel mer57

kunststof rug,

onderstel hoogglans

verchroomd.

Stapelbaar tot max. 1+4

Mera:
GeCONTrOleerDe 
KWAlITeIT

KlÖBer: SPeCIAlIST IN ZITTeN

	Begeleiding door gekwalificeerde medewerkers en getrainde Klöber vakdealers
	After sales service
	Quality Office
	Hygiëneservice voor bekledingsstoffen

KlÖBer: INNOvATIeve vOrMGevING

	Gepatenteerde snelverstelling
	Stationaire bekkensupport
	Zonder gereedschap verwisselbare kussens
	 iF product design award
	FACTS testoordeel: zeer goed
	Alle Klöber-producten zijn ecologisch transparant qua materiaal, 
 aandeel gerecycled materiaal en recyclebaarheid

KlÖBer: lANGDUrIGe SAMeNWerKING

	Klantvriendelijkheid door het eenvoudig vervangen van onderdelen
	5 jaar garantie van een Duitse merkfabrikant die al langer dan 75 jaar bestaat
	10 jaar gegarandeerde verkrijgbaarheid van reserveonderdelen
	Terugneming van gebruikte stoelen

KlÖBer: MADe IN GerMANY

	Gecertificeerde kwaliteitszorg volgens DIN EN ISO 9001
	Milieumanagement, gecertificeerd volgens DIN EN ISO 14001
	Norm voor energiemanagement DIN EN 50001 gecertificeerd
	TÜV Rheinland keurmerk GS (gekeurde veiligheid) 
	LGA Nürnberg (ergonomie gekeurd)
	Voldoet aan de EU-richtlijn voor beeldschermwerkplekken
	Binnenluchtkwaliteit Greenguard-gecertificeerd
	Bekledingstoffen: onderscheiden met milieulabel, zoals Second Nature,
 Eco-Tex Standaard 100 of Euro-bloem



Klöber is dé specialist op het
gebied van 
kantoorzitmeubelen:
toonaangevend in ergonomie en vormgeving.

Klöber zorgt voor een gevoel
van comfort: met innovatieve
producten voor gezond zitten. 

Klöber verhoogt de efficiency
van zijn klanten: met functioneel 
doordachte en qua vorm inspirerende
kantoorinrichtingen.

Mera:
MeT De BeSTe 
AANBevelINGeN

http://www.deprojectinrichter.com

