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Draaikruis aluminium. Belastingafhankelijk geremde harde dubbele wielen, Ø 60 mm. Be-
dieningselementen zwart kunststof. Rugleuning naar keuze met netbespanning (Trevira CS, 
100 % polyester) of gestoffeerd. Achterzijde rugleuning: Bij met stof en kunstleer gestoffeer-
de modellen altijd met zwarte stof (Trevira CS, 100 % polyester); bij met leer gestoffeerde 
modellen in hetzelfde leer als de voorzijde.  

Functies: 
Synchroonmechanisme met veerkrachtregeling aan de zijkant (tot 150 kg), kan in meerde-
re posities worden vastgezet. Zithoogteverstelling d.m.v. gasveer volgens DIN 4550, met 
dieptedemping. Verstelling van zitdiepte met schuifzitting (verstelbereik: 50 mm). In hoogte 
verstelbare rugleuning (verstelbereik: 50 mm). Synchroonmechanisme met zitneigverstelling 
– zitting kan 5 graden naar voren neigen. 

Tegen meerprijs: 
Verstelbare neksteun (5223 en 5227), verstelbare lumbaalsteun (5225 en 5227).  
Netbespanning in de kleuren warm grijs en geel. 

Armleggervarianten (optioneel): 
In hoogte verstelbare armleggers: 
In hoogte en breedte verstelbaar, met zachte toplaag. Dragers aluminium gepolijst. 
Multifunctionele armleggers: 
Draaibare pad, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, met zachte toplaag. Dragers  
aluminium gepolijst.

H = totale hoogte / ZH = zithoogte / B = breedte / D = diepte (maten in mm)

zwart warm grijs geel

Netbespanning rugleuning verkrijgbaar in de kleuren:

Standaarduitvoering:

Bureaustoel Bureaustoel met hoge rugleuning Bureaustoel met neksteun (optioneel)

- 5225-103 gemonteerd
- zitting en rugleuning gestoffeerd
H 960-1135 / ZH 415-530 / B/D 770  

- 5227-103 gemonteerd
- zitting en rugleuning gestoffeerd
H 1060-1235 / ZH 415-530 / B/D 770  

- 5227-103 gemonteerd
- zitting en rugleuning gestoffeerd
H 1260-1480 / ZH 415-530 / B/D 770  

Getest volgens:
EN 1335
PPP 51051A
BS 5459

Bureaustoel Bureaustoel met hoge rugleuning Bureaustoel met neksteun (optioneel)

- 5221-101 gemonteerd
- zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning
H 960-1135 / ZH 415-530 / B/D 770

- 5223-101 gemonteerd
- zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning
H 1070-1245 / ZH 415-530 / B/D 770  

- 5223-101 gemonteerd
- zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning
H 1270-1490 / ZH 415-530 / B/D 770  

Facultatief.24/7 belastbaar – 
tot 150 kilogram.

Zitdiepte aanpassen.
Met de schuifzitting kan 
de zitdiepte optimaal 
aan de lichaamslengte 
worden aangepast.

Hoogte van de rugleuning verstellen.
De hoogte van de rugleuning kan aan verschil-
lende lichaamslengtes worden aangepast.  
Zo wordt de rug perfect ondersteund.

Fijn afgestemde beweging. 
Met de veerkrachtregeling past u de tegendruk 
aan uw lichaamsgewicht aan (tot 150 kg) en 
zorgt zo voor fijn afgestemde bewegingen van 
zitting en rugleuning. Het synchroonmechanisme 
kan in meerdere posities worden vastgezet.  
Zitneigverstelling naar voren (5°).

Zithoogte traploos
instellen.
De zithoogte kan traploos
worden ingesteld – met
gasveer volgens DIN 4550,
met dieptedemping.

Armleggervarianten 
(optioneel).
Hoogte en breedte van de 
armleggers kunnen worden 
versteld. De multifunctionele 
armlegger kan bovendien in 
diepte worden versteld, de 
pads zijn draaibaar.

In Callcenters, controlekamers of meerploegenbedrijven 
zijn werkplekken 24 uur per dag, 7 dagen per week bezet. 
Bij deze werkzaamheden worden bureaustoelen bovenge- 
middeld zwaar belast. Met paro_24/7 heeft Wiesner-Hager 
een bureaustoel ontwikkeld speciaal voor gebruik de klok 
rond. Door gebruik te maken van bijzonder duurzame stoffen 
en de robuuste mechaniek is deze stoel bovendien tot 150 kg 
belastbaar. Het karakteristieke voorkomen van de paro_2 
blijft evengoed bewaard. Door de eenvoudige bediening is 
paro_24/7 uitermate comfortabel in gebruik.  

Design: neunzig° design
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