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• Klöber Mera NPR en Duera NPR beoordeeld volgens VHP 
beoordelingssysteem voor kantoorstoelen 

 
• Klöber Mera NPR behaalt 85 punten 

Klöber Duera NPR behaalt 82 punten 

 

                           
Mera NPR: 85 punten   Duera NPR: 82 punten 
 
Design Jörg Bernauer   Design: Matthias Dohm 
 
Zie ook: 
www.kantoorwerkplek.nl/nl-NL/beoordeling-kantoorstoelen 
www.vhp-ergonomie.nl 

                                                                              

De Klöber Mera NPR en Duera NPR zijn succesvol beoordeeld volgens het VHP 
beoordelingssysteem voor kantoorstoelen.

VHP ergonomie heeft reeds jaren geleden een alternatief voor de NPR 1813 ontwikkeld: het 
vhp beoordelingssysteem voor stoelen. Reden daarvoor was dat op basis van de NPR 1813 
er alleen uitspraken gedaan konden worden als: "de stoel voldoet" of "de stoel voldoet niet" 
aan de NPR 1813. Nadere inzicht in de kwaliteit van de stoel viel er niet te maken. Met het 
vhp beoordelingssysteem kunnen bij de aanschafkeuze de stoelen met elkaar worden 
vergeleken op ergonomische kwaliteit. Voor vele grote aanschafprojecten van kantoorstoelen 
is het systeem met succes toegepast.

Op een schaal van 0-100 scoort de Klöber Mera NPR 85 punten en de Klöber Duera NPR 82 
punten, hetgeen als “goed” beschouwd kan worden.

Naast de ergonomische kwaliteit worden de aspecten bedieningsgemak, het design en het 
zitcomfort beoordeeld. Daarnaast wegen mee de milieuomstandigheden waaronder de stoel 
geproduceerd en verpakt is en de veiligheid en duurzaamheid van de stoel.

De beoordelingsrapportenvan beide stoelen sturen wij u op aanvraag graag toe.

www.deprojectinrichter.com
bel gratis 0800-5666666
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