
Duera definieert op zichtbaar comfor-

tabele wijze de curve als functioneel 

kenmerk en is intuïtief bedienbaar. 

Het 3D-tricotagenet geeft de rug een 

individueel houvast, desgewenst met 

opdekstoffering.

n  Voorkomt pijn en kramp ter hoogte 

van rug en schouder.

n  Voorkomt vermoeidheid en 

 concentratiestoornis.

n  Het dynamisch zitten bevordert de 

 voeding van de spieren met zuurstof.

n  Rechtop zitten zonder ronde rug.

n  24-uursstoel.

DUERA / DUERA24
DE INTUATIEVE STOEL
Design: Matthias Dohm

http://www.deprojectinrichter.com


Punt-synchroon-mechaniek. Verhouding 

van de neiging van de zitting ten opzichte 

van neiging van de rugleuning 1:4 voor 

permanent bewegend zitten. Voorkomt 

een schadelijke, verkrampte lichaamshou-

ding. In drie zitposities vast te zetten.

Lendesteun, optioneel. Ondersteunt de 

lendenwervels en past de rugleuning 

 optimaal aan de rug van de gebruiker aan. 

12 cm in hoogte verstelbaar.

In het design van de stoel geïntegreerde 

kleerhanger; ook later te monteren.

Rugleuning. Aan vier zijden bevestigd 

3D-tricotagenet. Stabiel van vorm 

en zeer nauwkeurig verwerkt voor 

een optimale individuele steun.  

Ook leverbaar met opdekstoffering.

Gepatenteerde instelling van de 

tegendruk van de rugleuning op 

het individuele lichaamsgewicht: 

razendsnel van 45 tot 125 kg door 

gebruikersvriendelijke verstelling.

Schuifzitting, optioneel. Zitdiepte 7 cm 

naar voren verstelbaar. Voor de aan-

passing aan individuele beenlengten. 

Voorkomt dat de zitting aan de voor-

zijde tegen de dijbenen drukt.

Zitneiging. Traploos 5° verstelbaar. Zorgt 

ervoor dat de wervelkolom automatisch 

een natuurlijke S-vorm aanneemt en 

voorkomt een daarmee een verkeerde 

zithouding.

Z-vormige armleggers. 10 cm in hoogte 

verstelbaar. Optioneel met leer bekleed.

Klöber Duera Ergonomie.

MF-armsupports. Multifunctioneel: 

11,5 cm in hoogte verstelbaar en hori-

zontaal naar voren 8 cm verstelbaar. 

Armsupports in breedte elk 5 (+3) cm 

verstelbaar en 30° naar rechts / links 

zwenkbaar. Instelling in de gekozen 

positie te fixeren. In gepolijst alumi-

nium, aluminiumkleur of zwart.

3D-armsupports. 10 cm in hoogte ver-

stelbaar, armsupport horizontaal 5 cm 

verstelbaar en 30° naar rechts / links 

zwenkbaar. Optioneel met leer bekleed.

4F-armsupports. Vier functies: 11 cm in 

hoogte verstelbaar en horizontaal naar 

voren 5 cm verstelbaar. Armsupports in 

breedte elk 2,5 (+3) cm verstelbaar en 30° 

naar rechts/links zwenkbaar. In gepolijst 

aluminium, aluminiumkleur of zwart. 

Optioneel met leer bekleed.

Comfortzitting: Goed ademend, visco-

elastisch materiaal neemt lichaamsge-

wicht en -omvang volledig op. De daarbij 

optredende drukontlasting ontziet, 

 banden, zitbenen, spieren en zenuwen. 

In tegenstelling tot de gebruikelijke 

schuimstoffen bevordert de bolvormige, 

open celstructuur van de viscose de 

gelijkmatige verdeling van het lichaams-

gewicht, voorkomt drukplekken en bevor-

dert de doorbloeding. De anatomisch 

nauwkeurige ondersteuning voorkomt 

een verkeerde houding.

Hoofdsteun. Ondersteunt de nekspieren.

Kantelbaar en 6 cm in hoogte verstel-

baar, ook later te monteren.

Bureaustoel speciale 
afmetingen 
Voor kleine en grote 
mensen 
NPR1813-uitvoering 
mogelijk voor XS–XL

VormschuimKoudschuim

Pocketveerkern Schaal

Wolvlies Bekleding
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0Klöber Duera productoverzicht.

Bureaustoel due89 met 

hoofdsteun. Rugleuning 

van 3D netbespanning. 

Z-vormige armleggers. 

Voetkruis aluminium 

 gepolijst.

Bureaustoel due99 met hoofd-

steun. Rugleuning van 3D 

netbespanning met opdek-

stoffering. 4F-armsupports 

gepolijst. Voetkruis aluminium 

gepolijst.

Bureaustoel due88, rugleu-

ning van 3D netbespanning 

en lendesteun. Voetkruis en 

4F-armsupports aluminium-

kleur.

Bureaustoel due98, rug-

leuning van 3D netbespan-

ning met opdekstoffering, 

3D-armleggers. Voetkruis 

aluminium zwart.

Bureaustoel due98, 

 rugleuning van 3D netbe-

spanning met opdekstof-

fering, MF armsupports 

en voetkruis  aluminium 

gepolijst.

Bureaustoel due88, 

 rugleuning van 3D  

zwarte netbespanning, 

 voetkruis kunststof L.

24-uursstoel due93 met hoofd-

steun, rug van 3D netbespan-

ning met opdekstoffering, 

comfortzitting, 4F-armsupports 

aluminium gepolijst met 

 decoratiehuls. Aluminium 

kruisvoet gepolijst.

24-uursstoel due92, rug van 

3D netbespanning met opdek-

stoffering, comfortzitting, 

4F-armsupports aluminium 

gepolijst met decoratiehuls. 

Aluminium kruisvoet gepolijst.

Sledestoel due56, rugleuning 

van 3D netbespanning en 

opdekstoffering. Onderstel 

verchroomd. 

Sledestoel due56, rugleuning 

van 3D netbespanning en 

opdekstoffering. Onderstel 

verchroomd. Stapelbaar 1-4.

Sledestoel due46, rugleu-

ning van 3D netbespanning. 

Onderstel verchroomd. 

Sledestoel due46, rugleu - 

ning van 3D netbespanning. 

Onderstel verchroomd. 

Stapelbaar 1+4.

Om dag en nacht op te zitten: Duera24

http://www.deprojectinrichter.com

