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Klimaatcomfort.Optische transparantie met 

superieure ergonomie.
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Zit. Past. Is luchtig.

Zit: Vloeiende contouren, in zijn geheel rustig, 
elegant en soeverein. De ontmoeting met ayo 
betekent schoonheid ervaren. En spannende din-
gen ontdekken: door de dubbele netbespanning 
krijgt de stoel een stevige driedimensionale body. 
Uit de combinatie van transparante en dichte com-
ponenten ontstaat een boeiend visueel effect.

Past: Uw lichaamsmaten zijn bepalend voor ayo. 
Zitdiepte en rugleuninghoogte kunt u synchroon 
verstellen. Dat wil zeggen dat ayo zich perfect 
aan uw lichaamslengte aanpast. En dan het syn-
chroonmechanisme: dit is nieuw ontwikkeld en 
uiterst fi jngevoelig, op deze manier zorgt het ervoor 
dat zitting en rugleuning in de juiste verhouding 
ten opzichte van elkaar bewegen – dynamisch zit-
ten op zijn best. De tegendruk van de rugleuning
bepaalt u zelf – heel comfortabel met enkele om-
wentelingen van de draaiknop aan de zijkant van 
de stoel.

Is luchtig: Benauwd op kantoor? Niet met ayo. 
Schuim en ondervering van de zitting zijn ade-
mend en vocht- en warmteregulerend. De dubbele 
netbespanning van de rugleuning werkt als een 
luchtkussen. Dat zorgt voor een warmtecompen-
satie tussen buiten en binnen. Klimaatcomfort van 
het merk ayo.

Design: arge2
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Klimaatconferentie.
Cool zitklimaat voor 

verhitte meetings.

Het blijft in de familie: de dubbele netbe- 
spanning, het kenmerk van ayo. Zowel bij 

de bureaustoel als bij de conferentiestoel 
of bij de sledestoel. Zo wordt het aange-

name zitklimaat niet alleen op kantoor 
verbreid, maar overal waar ayo anders 

nog graag wordt toegepast: op confe- 
renties, vergaderingen en seminars.
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Geestverwant. Het perfecte samenspel van 

schoonheid en comfort.
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Facultatief.Rijk aan details.
Dynamisch zitten.
Synchroonmechanisme met fijn op 
elkaar afgestemde beweging van zitting 
en rugleuning, kan in meerdere posi-
ties worden vastgezet. Extra neiging 
van de zitting naar voren (3 graden). 
Veerkrachtsnelregeling aan zijkant.

Nauwkeurige aanpassing aan lengte. 
Door de synchrone verstelling van 
rugleuninghoogte en zitdiepte past 
ayo zich perfect aan de lichaamslengte 
van de gebruiker aan.

Ruimte voor de armen.
Individuele verstelling van de 
breedte van de armleggers.

Traploos omhoog en omlaag.
Traploze zithoogteverstelling met 
gasveer met typekeuring en 
dieptedemping.

Conferentiestoel
Aluminium draaikruis, gepolijst of met poedercoating. Kunst-
stof glijder zwart. Draaikolom (zuil) met terugneigmechanisme, 
verchroomd, niet in hoogte verstelbaar. Zitschaal (zitting en 
rug) frameconstructie staal, met zwarte netbespanning dubbel 
bespannen (de rugleuning open structuur en de zitting dichte 
structuur). Ondervering zitting met elastische bespanning. 
Armleggers van zwarte kunststof, niet verstelbaar.

Sledestoel
Stalen onderstel, met poedercoating, kunststof glijders. 
Zitschaal (zitting en rug) frameconstructie staal, met zwarte 
netbespanning dubbel bespannen (de rugleuning open struc-
tuur en de zitting dichte structuur). Ondervering zitting met 
elastische bespanning. Armleggers van zwarte kunststof, niet 
verstelbaar.

Uitvoering

Bureaustoelen
Aluminium draaikruis, gepolijst of met poedercoating. Belasting-
afhankelijk geremde wielen Ø 60 mm, hard voor vloeren met 
zachte vloerbedekking of zacht voor harde vloeren. Gasveer 
met typekeuring volgens DIN 4550, verchroomd. Bedienings-
elementen van zwarte kunststof. Ondervering zitting met 
elastische bespanning, onderzijde zitting met zwarte stof ge-
stoffeerd. Rugleuning frameconstructie staal, met zwarte 
netbespanning dubbel bespannen (Trevira CS, 100% poly-
ester, B1). Multifunctionele armleggers van zwarte kunststof, 
draaibaar, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, met zachte 
toplaag, aluminium dragers gepolijst. 

Functies
Synchroonmechanisme in meerdere posities vast te zetten. De 
veerkracht kan van 40 tot 120 kg snel worden ingesteld met 
slechts drie omwentelingen van de draaiknop aan de zijkant 
van de stoel.
Synchroonverstelling van zitdiepte en rugleuninghoogte 
(traploos met ondersteuning van een gasveer) voor exacte 
aanpassing aan de lichaamslengte.
Zithoogteverstelling traploos met gasveer met typekeuring 
volgens DIN 4550 en dieptedemping.

ayo  

Bureaustoel Bureaustoel met multifunctionele armleggers Bureaustoel met hoge rugleuning Bureaustoel met hoge rugleuning en multifunctionele armleggers 

5500-101
Zitting gestoffeerd, rugleun-
ing met netbespanning zwart
H 925 – 1095
ZH 400 – 510
B 670 / D 670

5501-101
Zitting gestoffeerd, rugleuning met 
netbespanning zwart
H 925 – 1095
ZH 400 – 510
B 670 / D 670

5510-101
Zitting gestoffeerd, rugleuning met 
netbespanning zwart
H 1035 – 1205
ZH 400 – 510
B 670 / D 670

5511-101
Zitting gestoffeerd, rugleuning met 
netbespanning zwart
H 1035 – 1205
ZH 400 – 510
B 670 / D 670

Conferentiestoel Conferentiestoel met armleggers Sledestoel Sledestoel met armleggers 

6210-105
Zitting en rugleuning met 
netbespanning zwart
H 920 / ZH 490
B 550 / D 550

6211-105
Zitting en rugleuning met netbespanning zwart
H 920 / ZH 490
ALH 690
B 560 / D 550

6215-105
Zitting en rugleuning met 
netbespanning zwart
H 922 / ZH 480
B 500 / D 555

6216-105
Zitting en rugleuning met netbespanning zwart
H 922 / ZH 480
ALH 685
B 962 / D 555

 

1 2 3

4 5

1 2 3 4 5

Driedimensionaal 
verstelbaar.
De multifunctionele armleggers 
kunnen in hoogte en diepte 
worden versteld, de pad met 
gelvulling is tevens draaibaar.

H = hoogte, ZH = zithoogte, ALH = armleggerhoogte, B = breedte, D = diepte
Maten in mm

Prettig zitcomfort.
Dubbele netbespanning, geperfo-
reerd zittingschuim en elastische 
ondervering zijn ademend en 
werken warmte- en 
vochtregulerend.

aanpassing aan lengte. 
ne verstelling van 
e en zitdiepte past 
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07/10 NL

pulse
Understatement is het nieuwe belangrijk.Un

veron
Het emotionele antwoord op pure zakelijkheid.

n.f.t.
Geniaal eenvoudig. Eenvoudig geniaal.

klaptafel
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Aanbevelingen.
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