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paro_net en paro_business: de allrounders onder de bureaustoelen.

De paro_business is voorzien van een comfortabele gestoffeerde rugleuning, terwijl de
paro_net herkenbaar is aan de optisch lichte, slanke rugleuning met netbespanning.
Beide modellen hebben dezelfde ergonomische functies: synchroonmechanisme met
veerkrachtregeling, in de hoogte verstelbare zitting d.m.v. een gasveer en dieptevering, in
de hoogte verstelbare rugleuning, enzovoort. En dan hebben we het nog niet gehad over
de armleggers met variabele functies waarvan de modellen van de paro-familie kunnen
worden voorzien: van de vaste standaardarmlegger tot de meerdimensionale verstelbare
en multifunctionele armlegger.



De bureaustoelen van paro_business kunnen van een tweetal extra opties worden voorzien: een verstelbare lumbaalsteun en/of een
verstelbare neksteun (behalve bij de antistatische modellen). De slede-uitvoering staat ook als bezoekersstoel of bij besprekingen garant
voor een optimaal zitcomfort.Alle varianten van de sledestoel zijn stapelbaar, dus ongeacht de aanwezigheid van armleggers of de keuze
voor stoffering of netbespanning van de rugleuning.
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1 In hoogte verstelbare 
rugleuning (ook bij paro_net 
met netbespanning) voor 
perfecte steun in de rug, 
ongeacht de lichaamslengte

2 In hoogte verstelbare zitting 
met gasveer conform 
DIN 4550 en dieptevering

3 Synchroonmechanisme met 
veerkrachtregeling voor 
nauwkeurige afstemming 
op het lichaamsgewicht

4 Breedteverstelling van de 
armleggers

5 Hoogteverstelling van de 
armleggers en, bij multi-
functionele armleggers, 
extra diepteverstelling

6 Multifunctionele armleggers: 
draaibare armlegger

7 Optioneel: verstelbare 
neksteun

8 paro_net beschikt over  
uitstekende ergonomische 
eigenschappen, zoals
goed ademend materiaal, 
duurzame drukelasticiteit, 
hoge vochtopname, vrij van 
schadelijke stoffen conform 
Öko-Tex Standard 100, 
huidvriendelijk en anti-
allergeen. Verkrijgbaar in 
vier kleuren:

zwart

staalblauw

zand

rood
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Uitvoering bureaustoelen:

Onderstel kunststof zwart.
Belastingafhankelijk geremde dubbele
wielen met hard of zacht rolvlak.
Bedieningselementen en armleggers 
van zwarte kunststof.

Uitvoering tegen meerprijs:
Onderstel van aluminium, naar keuze
gepolijst of van poedercoating voorzien,
synchroflexmechanisme (zitting kan 5 
graden naar voren worden gekanteld),
zitdiepteverstelling.
Alleen bij paro_business:
Verstelbare lumbaalsteun,
neksteun voor model 5181 – 5183.

Armleggers:
Standaardarmleggers: in breedte 
verstelbaar.
In hoogte verstelbare armleggers:
in hoogte en breedte verstelbaar,
met zachte toplaag.
Multifunctionele armleggers: draaibaar,
in hoogte, diepte en breedte verstelbaar,
met zachte toplaag en gepolijste 
aluminium dragers.

Stoffering:
paro_business:
Zitting en rugleuning gestoffeerd vlgs.
WH-collectie. Achterzijde van rugleuning
is bij modellen met stoffen bekleding
altijd bekleed met zwarte stof (Trevira-CS
B1) en bij modellen met lederen 
bekleding net als voorzijde met leer.
paro_net:
Zitting gestoffeerd vlgs. WH-collectie.
Rugleuning voorzien van netbespanning
(Trevira-CS B1, Q1).

Uitvoering antistatische bureaustoelen:
Antistatische uitvoering conform 
EN 61340. Gepolijst aluminium onderstel.
Antistatische armleggers in hoogte en
breedte verstelbaar, met zachte toplaag.
Stoffering:
alleen met antistatische stoffen uit 
de WH-collectie.

paro_business:
achterzijde van rugleuning is als 
voorzijde gestoffeerd.
paro_net:
rugleuning met zwarte netbespanning.

Uitvoering sledestoelen:

Onderstel van stalen buizen met 
poedercoating, kunststof glijders.
Armleggers voorzien van zwart kunststof.
Stoffering als bij bureaustoelen.
Uitvoering tegen meerprijs:
verchroomd onderstel.

paro_net: testwinnaar FACTS
Oostenrijks milieukeurmerk: behalve 
voor bureaustoelen met onderstel 
van kunststof. Getest vlgs. EN1335.

Afmetingen in cm:
Bureaustoel paro_business: B 69,5 / D 69,5 / ZH 41-53 / H 91-111
Bureaustoel paro_net: B 69,5 / D 69,5 / ZH 40-52 / H 92-110
Sledestoel: B 53,5 / D 55 / ZH 47 / H 88 / HAL 67
B = breedte, D = diepte, ZH = zithoogte, H = totale hoogte, HAL = hoogte armlegger

Bureaustoel met
standaardarmleggers
5181-103

Bureaustoel met
in hoogte verstelbare 
armleggers
5182-103

Bureaustoel met
multifunctionele armleggers
5183-103

Bureaustoel
5180-103

Antistatische 
bureaustoel met in 
hoogte verstelbare 
armleggers
5187-903

Stapelbare sledestoel
6260-103

Stapelbare sledestoel
met armleggers
6261-103

Antistatische 
bureaustoel
5180-903

Bureaustoel met
standaardarmleggers
5191-103

Bureaustoel met
in hoogte verstelbare 
armleggers
5192-103

Bureaustoel met
multifunctionele armleggers
5193-103

Bureaustoel
5190-103

Antistatische 
bureaustoel met 
in hoogte verstelbare 
armleggers
5197-903

Stapelbare sledestoel
6265-103

Stapelbare sledestoel
met armleggers
6266-103

Antistatische 
bureaustoel
5190-903
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