
CATO PLUS 
EEN 
PLUS AAN COMFORT  

 

Cato is het flexibele manusje-van-alles 
voor het gezonde kantoor en voor 
desk sharing.  
Cato Plus staat voor extra zitcomfort 
door de royale stoffering van zitting en 
rug. Dankzij de keuze uit twee ruguit-
voeringen (net of bekleding) zorgt hij 
voor een optimaal behoud van uw 
gezondheid.  
 
| Optimale aanpassing aan 

individuele gewichtsklassen en 
lichaamslengten door 
gepatenteerde automatische 
hendel. 

| Dynamisch zitten verbetert de 
zuurstoftoevoer naar de spieren en 
daardoor de concentratie op de 
werkplek. 

| Behoud van gezondheid door een 
rechte zithouding zonder ronde rug. 

http://www.deprojectinrichter.com


3D- tricotagenet 
ook met 
opdekstoffering 
voor een optimale 
ondersteuning van de 
wervelkolom. 

In hoogte te 
verstellen en 
achteraf te 
monteren.  

Naar voren te 
verstellen.  

Netrug  
(cpn88, cpn89, 
cpn98, cpn99)  

Gestoffeerde rug  
(cpl97, cpl98, 
cpl99)  

Kunststof schaal 
met bekleding. 

Rugleuning in 
hoogte 
verstelbaar. Voor 
snelle en 
gebruiksvriendelijke 
individuele 
aanpassing aan de 
lichaamslengte. 

Neksteun. Steunt de nekspieren. Bij 
cpn88, cpn89, cpn98, cpn99 ook later te 
monteren. 

Rugleuningvarianten  

Lendensteun, optionell. 
Ondersteunt de lendenwervels en 
past standaard de hoogte van de 
rugleuning optimaal aan de rug van 
de gebruiker aan. 

Puntsynchroon-mechanisme.  
Voorkomt een schadelijke, starre 
lichaamshouding. Automatisch 
dynamisch zitten in een fijn 
afgestemde balans van voorwaartse 
en achterwaartse bewegingen.  

In het design van de stoel geïntegreerde 
kleerhanger. Later te monteren (netrug). 



MF-armsupports. Multifunctioneel: 
11,5 cm in hoogte verstelbaar en 
horizontaal naar voren 8 cm 
verstelbaar. Armleuningen elk 5 (+3) 
cm zonder gereedschap in breedte 
verstelbaar en 30° naar rechts/links 
zwenkbaar. Instelling in de gekozen 
stand vergrendelbaar. 

NIEUW: 3D-armsupports. Instelling 
in drie richtingen: 10 cm in hoogte 
verstelbaar, met onderverdeling. 
Armlegger naar binnen en buiten 
zwenkbaar in twee standen, tot 15° 
en tot 30°. Door de weerstand heen 
360° roteerbaar. 5 cm diepte-
instelling. Bij draaiing van 180° 
verandert de diepte met nog eens 1,5 
cm naar voren of achteren en de 
binnenwerkse breedte tussen de 
armleggers met elk 2 cm. 
Armsupports nog eens 3 cm zonder 
gereedschap in breedte 
verstelbaar. 
Optioneel: gel-pad opdekje voor een 
aangenaam soft touch effect, 
bevordert een optimale drukverdeling 
bij het neerleggen van de 
onderarmen. 

Z-armleuningen. 10 cm in hoogte 
verstelbaar en 2,5 cm in diepte naar 
voren. Breedteverstelling 
armleuningen zonder gereedschap, 
optioneel. 

NIEUW: in hoogte verstelbare 
armleuningen. 10 cm in hoogte 
verstelbaar, met onderverdeling.  
De armlegger is gemaakt van 
polypropyleen. De armleuningen zijn 
met 3 cm zonder gereedschap in 
breedte verstelbaar. 

Voor uitvoering met 
gereedschaploze 
breedteverstelling van de 
armleuningen 
zie blad met technische gegevens. 

4F-armsupports. Vier functies: 11 cm 
in hoogte verstelbaar en horizontaal 
naar voren 5 cm verstelbaar. 
Armleuningen elk 2,5 (+3) cm zonder 
gereedschap in breedte verstelbaar en 
30° naar rechts/links zwenkbaar. 

Zitneiging. Voorkomt dit een ronde 
rug en garandeerthet een rechte 
zithouding. 

Schuifzitting, optioneel. Zitdiepte 
naar voren verstelbaar, om aan 
individuele beenlengten aan te passen. 
Vermijdt druk van de voorkant van de 
zitting tegen de bovenbenen. 

Automatische hendel. 
Gepatenteerde instelling van de 
tegendruk van de rugleuning op het 
lichaamsgewicht. Razendsnel – voor 
automatisch dynamisch zitten. 



 

 

Bureaustoel 

gestoffeerde 

rug cpl98  

Z-armleuningen, 

gepolijst aluminium 

kruisvoet.  

Bureaustoel 

gestoffeerde 

rug cpl98  

3D armsupports, 

kunststof kruisvoet L.  

Bureaustoel 

gestoffeerde 

rug cpl99  

met neksteun, 

4F armsupports, 

gepolijst aluminium 

kruisvoet.  

Bureaustoel XS-XL 

(NPR) gestoffeerde 

rug cpl67  

met MF armsupports, 

gepolijst aluminium 

kruisvoet.  

Bureaustoel netrug cpn 

88  

in hoogte verstelbare 

armleuningen, 

kunststof kruisvoet L.  

Bureaustoel netrug cpn 

88  

4F armsupports, 

aluminiumkleurig 

aluminium 

kruisvoet.  

Bureaustoel netrug cpn 

89  

met neksteun,  

Z-armleuningen,  

gepolijst aluminium 

kruisvoet.  

Bureaustoel netrug met 

opdekstoffering cpn 99  

met neksteun, 

Z-armleuningen, 

gepolijst aluminium 

kruisvoet.  

Sledestoel cca56  

gedeelde rugleuning, 

verchroomd buisframe, 

ook stapelbaar.  

Sledestoel cca58  

hoge, doorlopende 

rug, aluminiumkleurig 

buisframe.  

Sledestoel cca58  

hoge, doorlopende 

rug, verchroomd 

buisframe.  

Sledestoel cca58  

verchroomd buisframe, 

ook stapelbaar.  

KLÖBER CATO PLUS PRODUCTOVERZICHT. 

 

Bureaustoel speciale 
afmetingen. Voor kleine 
en grote mensen. 
NPR1813-uitvoering 
mogelijk voor  

GARANTIE  

JAAR 
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