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Met meer dan 350.000 verkochte exemplaren is paro de 
populairste bureaustoel van Wiesner- Hager. paro_2 is de 
geüpdate versie van deze bestseller. 

paro_2 levert nóg meer functies en een uitstekend zit-
comfort, bij een gelijkblijvend hoge kwaliteit en een zeer 
aantrekkelijke prijs.

De populairste bureaustoel 
van Wiesner-Hager



Het synchroonmechanisme zorgt voor 
een snelle en exacte aanpassing aan 
het individuele lichaamsgewicht.

In hoogte verstelbare rugleuning, ook 
bij de versie met netbespanning. 

Ergonomische en optisch aantrekkelijke netbespanning met geïntegreer-
de randbescherming voor de rugleuning (aangemeld voor octrooi).

Geïntegreerde zitdiepteverstelling 
door middel van schuifzitting.

Grotere wielen (60 mm) voor een 
geringere rolweerstand en een 
rustigere loop.

Keuze uit verschillende armleggervarianten voor een 
verstelbaarheid in meerdere dimensies.

Drie stapelbare sledestoelvarianten als optimale 
aanvulling voor kantoor en vergadering.

Hoogwaardige stoffering van de 
zitting voor een perfect zitcomfort.

Netbespanning in verschillende 
varianten en grote keuze in stoffen.

Multitalent voor 
een onovertroffen prijs.



Past zich aan iedereen aan. 
Desgewenst ook automatisch.

Bureaustoel met automatische 
gewichtsinstelling

Optioneel voor het standaard synchroonmechanis-
me is paro_2 ook verkrijgbaar met een mechaniek 
met automatische gewichtsinstelling. Deze is de 
perfecte keus, wanneer meerdere mensen dezelfde 
stoel gebruiken, zoals bij desksharing of ploegen-
diensten. 

Daarbij past het mechanisme de tegendruk van de 
rugleuning automatisch aan het desbetreffende 
lichaamsgewicht aan. Een handmatige instelling is 
hierbij niet meer nodig; ‘fine-tuning’ in twee posi-
ties blijft mogelijk.

Geeft volledige rugdekking 
aan uw welzijn.

In hoogte verstelbare rugleuning, 
ook bij de variant met netbespanning 

Met slechts één handeling kan de rug-
leuning, zowel in de gestoffeerde versie 
als in de variant met netbespanning, in 
hoogte worden versteld.
Dit garandeert een ‘full-scale‘ ergono-
mische ondersteuning van de gehele 
rug, van de lumbale regio (Lordose) tot 
aan de borstwervels (Kyfose).

Bij de gestoffeerde rugleuning is des- 
gewenst een extra aanpassing via een 
aanvullende lumbaalsteun mogelijk.
Naast de standaard rugleuning werd 
nog een tweede, hogere rugleuning in 
het programma opgenomen, die ook 
lange mensen een volledige ondersteu-
ning van de rug biedt.

Optimale ondersteuning van 
het borstwervelgebied.

Optimale ondersteuning van 
het lendenwervelgebied.

paro_2 bureaustoel 
met rugleuning met 
netbespanning.

Bureaustoel zonder in 
hoogte verstelbare rug-
leuning met extra lum-
baalsteun.

Actieve ondersteuning 
van de rug.



Net zo individueel 
als uw kantoor.

Met de verschillende net- en stofferingsversies en de 
variatie aan sledestoelen biedt het paro_2-gamma 
een breed spectrum aan functionele en optisch aantrek-
kelijke uitvoeringen.



Rijk aan details. Facultatief.

Reisklaar.
Desgewenst wordt paro_2 
ook voor zelfmontage ge-
leverd: dat bespaart ruimte 
bij de verzending en spaart 
het milieu. De montage 
is eenvoudig en binnen 
enkele minuten voltooid. 

Fijn afgestemde beweging – met maar  
één draai.
Met de veerkrachtsnelregeling past u de tegen-
druk aan uw lichaamsgewicht aan en zorgt zo 
voor fijn afgestemde bewegingen van zitting en 
rugleuning. Het synchroonmechanisme kan in 
meerdere posities worden vastgezet. 
Optioneel: zitneigverstelling naar voren (3°). 

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

Hoogte van de rugleuning verstellen.
De hoogte van de rugleuning kan aan ver-
schillende lichaamslengtes worden aange-
past. Zo wordt de rug perfect ondersteund.  

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

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

Uitvoering:

Bureaustoelen: 
Draaikruis kunststof zwart. Belastingafhankelijk geremde harde 
dubbele wielen, Ø 60 mm. Bedieningselementen en armleg-
gers zwart kunststof. Rugleuning naar keuze met netbespan-
ning (Trevira CS, 100% polyester) of gestoffeerd. Achterzijde 
rugleuning: Bij met stof en kunstleer gestoffeerde 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 
(van 40 tot 120 kg), kan in meerdere posities worden vast-
gezet. Zithoogteverstelling d.m.v. gasveer volgens DIN 4550, 
met dieptedemping. Verstelling van zitdiepte met schuifzitting 
(verstelbereik: 50 mm). Verstelling van zitdiepte met schuif-
zitting bij bureaustoel met automatische gewichtsinstelling 
(verstelbereik: 65 mm). In hoogte verstelbare rugleuning (ver-
stelbereik: 50 mm). 

Tegen meerprijs: 
Synchroonmechanisme met zitneigverstelling – zitting kan 3 
graden naar voren neigen, mechanisme met automatische 

gewichtsinstelling, verstelbare neksteun (5222 en 5226), ver-
stelbare lumbaalsteun (5224 en 5226), draaikruis aluminium. 

Armleggervarianten (optioneel): 
In hoogte verstelbare armleggers: 
In hoogte en breedte verstelbaar, met zachte toplaag. Kunst-
stof dragers zwart of aluminium dragers gepolijst.
Multifunctionele armleggers: 
Draaibare pad, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, met 
zachte toplaag. Aluminium dragers gepolijst.  

‚Antistatic‘ bureaustoel (5220 en 5224):  
‚Antistatic‘-uitvoering conform EN 61340. Aluminium draai-
kruis. 
‚Antistatic‘ armleggers in hoogte en breedte verstelbaar, met 
zachte toplaag, aluminium dragers gepolijst (optioneel). 
Stoffering alleen met stof uit de collectie ‚antistatic‘. 
Rugleuning met zwarte netbespanning of gestoffeerd met stof 
uit de collectie ‚antistatic‘.
Achterzijde van rugleuning hetzelfde gestoffeerd als voorzijde 
van rugleuning. Overige uitvoering als boven. 

Sledestoel 6232: 
Stalen onderstel, kunststof glijders. Rugleuning met netbe-
spanning (Trevira CS, 100 % polyester). Metalen oppervlak 
met poedercoating. Armleggers met kunststof toplaag zwart. 

Sledestoel 6234: 
Stalen onderstel, kunststof glijders. Rugleuning gestoffeerd. 
Achterzijde rugleuning: Bij met stof en kunstleer gestoffeerde 
modellen altijd met zwarte stof (Trevira-CS, 100 % polyester), 
bij met leer gestoffeerde modellen in hetzelfde leer als de voor-
zijde. Metalen oppervlakken met poedercoating. Armleggers 
met kunststof toplaag zwart. 

Sledestoel 6236: 
Stalen onderstel, kunststof glijders. Zitschaal volledig  gestof-
feerd. Achterzijde rugleuning: Bij met stof en kunstleer ge-
stoffeerde modellen altijd met zwarte stof (Trevira-CS, 100 % 
polyester), bij met leer gestoffeerde modellen in hetzelfde leer 
als de voorzijde. Metalen oppervlakken met poedercoating. 
Armleggers met kunststof toplaag zwart.

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

Bureaustoel Bureaustoel met hoge rugleuning Bureaustoel Bureaustoel met hoge rugleuning

- 5220-101 gemonteerd 
- 5220-501 gedemonteerd 
- 5220-901 ‚antistatic‘ 
- zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning 
H 960-1135 / ZH 415-530 / B 770 / D 770 

- 5222-101 gemonteerd 
- 5222-501 gedemonteerd 
- zitting gestoffeerd, rugleuning met 
netbespanning 
H 1070-1245 / ZH 415-530 / B 770 / D 770 

- 5224-103 gemonteerd 
- 5224-503 gedemonteerd 
- 5224-903 ‚antistatic‘ 
- zitting en rugleuning gestoffeerd 
H 960-1135 / ZH 415-530 / B 770 / D 770

- 5226-103 gemonteerd 
- 5226-503 gedemonteerd 
- zitting en rugleuning gestoffeerd 
H 1060-1235 / ZH 415-530 / B 770 / D 770

Bureaustoel met neksteun (optioneel) Sledestoel Sledestoel Sledestoel

- 5222-101 gemonteerd 
- zitting gestoffeerd, rugleuning met 
netbespanning 
H 1270-1490 / ZH 415-530 / B 770 /D 770 

- 6232-101 gemonteerd 
- zitting gestoffeerd, rugleuning met 
netbespanning 
H 920 / ZH 438 / B 590 / D 620 

- 6234-103 gemonteerd 
- zitting en rugleuning gestoffeerd 
H 930 / ZH 445 / B 590 / D 640

- 6236-203 gemonteerd
 - zitschaal volledig gestoffeerd
H 890 / ZH 455 / B 540 / D 615 

xxx xxx xxxNetbespanning rugleuning verkrijgbaar in de kleuren



 
 
 
 
 
 

 

Perfect Partners. 
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De snelste weg 

naar gezond zitten. 
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