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outline

outline – de stapelstoel met klassieke belijning: 

Strak en tijdloos van vormgeving, optisch licht en tot in detail afgewerkt. De vormgeving loopt door in de functionele aspecten: dankzij de slanke constructie is de 

stoel uiterst compact stapelbaar. Een stapel met 30 stoelen is bijvoorbeeld maar 1,50 meter hoog. Andere voordelen zijn de economische dimensies, het gewicht 

van nauwelijks zes kilo en de goede koppelbaarheid van de stoel. Dankzij het gesloten stalen frame is outline zeer stabiel en is het onderstel bijzonder flexibel. 

outline biedt optimale eigenschappen voor mobiel gebruik, bijvoorbeeld in multifunctionele ruimten, in ruimten waar lezingen, seminars of recepties plaatsvinden, 

maar ook in kantines en cafetaria’s. 

Design: M. Ballendat
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Rugleuning met netbespanning: luchtig-transparant, goed ademend en duurzame drukelasticiteit.

De slanke vormgeving, de strakke lijnen en de luchtige rugleuning met netbespanning: allemaal elementen die van outline zo‘n aantrekkelijke en stijlvolle 

stapelstoel maken. De materiaaleigenschappen van de netbespanning zijn overigens uitstekend. Zo is dit sterk ademende materiaal bijvoorbeeld huidvriendelijk, 

antiallergisch, slijtvast, kleurvast, vrij van schadelijke stoffen en blijvend elastisch. De stalen constructie van het onderstel is stabiel en tegelijkertijd heel flexibel.

In combinatie met de elastische netbespanning ontstaat een aangenaam verend zitcomfort. outline is dan ook multi-inzetbaar: als conferentie- en vergaderstoel, 

maar ook als bijzetstoel op kantoor of in rijopstellingen in multifunctionele ruimten.
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1 Interessant detail van het ontwerp: de verbinding van de rugleuning aan het ronde stalen frame van de rugleuning.

2 Optionele rijverbinding voor stoelen met of zonder armleggers, naar keuze ook met stoel- en rijnummer.

3 Volkern antracietkleurig schrijfblad dat opgeklapt kan worden en ook achteraf nog zonder gereedschap te monteren is.

4, 5 Armleggervarianten: standaarduitvoering in kunststof zwart, tegen meerprijs in massief beuken.

6 De netbespanning van de rugleuning bestaat uit zeer elastisch Trevira-CS.

Uitvoering:

Onderstel gebogen draadstaal ∅ 11 mm, kunst-
stof glijders, zitting en rugleuning kunststof  
of multiplex. Stapelschaal zwart kunststof bij 
gestoffeerde zittingen, stapelnoppen bij onge-
stoffeerde zittingen. Armleggers zwart kunststof 
of tegen meerprijs in beuken. Houten oppervlak-
ken volgens stalenkaart gebeitst. Metalen opper - 
vlakken met poedercoating volgens stalenkaart.
Modellen rugleuning met netbespanning: zitting 
multiplex gestoffeerd, rugleuning met netbespan-
ning (Trevira CS, 100 % Polyester). Overige uit-
voeringen zoals hierboven omschreven.

Overige modelvarianten:

Stapelstoel zonder armleggers,
zitting en rugleuning kunststof:
6870-101 zitting gestoffeerd, rugleuning kunststof
6870-102 zitting gestoffeerd, rugleuning kunststof, 
voorzijde rugleuning gestoffeerd

Stapelstoel met armleggers,
zitting en rugleuning kunststof:
6875-101 zitting gestoffeerd, rugleuning kunststof
6875-102 zitting gestoffeerd, rugleuning kunststof, 
voorzijde rugleuning gestoffeerd

Stapelstoel zonder armleggers,
zitting en rugleuning multiplex:
6880-101 zitting gestoffeerd, rugleuning multiplex
6880-102 zitting gestoffeerd, rugleuning multi-
plex, voorzijde rugleuning gestoffeerd

Stapelstoel met armleggers,
zitting en rugleuning multiplex:
6885-100 zitting en rugleuning multiplex
6885-101 zitting gestoffeerd, rugleuning multiplex

Stapelbaarheid:

Stoelen zonder armleggers, gestoffeerd: 
Max. 30 stoelen op stapelwagen 6397-002.

Stoelen met armleggers, gestoffeerd:
Max. 16 stoelen op stapelwagen 6397-002.

outline productoverzicht:

6870-100
Zitting en rugleuning kunststof
B 48,5 / D 52,5 / ZH 46 / H 85

6875-100
Zitting en rugleuning kunststof
B 56 / D 52,5 / ZH 46 / H 85 / 
HAL 65

6880-100
Zitting en rugleuning multiplex
B 48,5 / D 52,5 / ZH 46 / H 85

6885-102
Zitting gestoffeerd, rugleuning 
multiplex, voorzijde rugleuning 
gestoffeerd
B 56 / D 52,5 / ZH 46 / H 85 / 
HAL 65

6871-101
Zitting gestoffeerd, rugleuning 
geheel met netbespanning
B 48,5 / D 52,5 / ZH 46 / H 85

6876-101
Zitting gestoffeerd, rugleuning 
geheel met netbespanning
B 56 / D 52,5 / ZH 46 / H 85 / 
HAL 65

6872-101
Zitting gestoffeerd, rugleuning 
met netbespanning
B 48,5 / D 52,5 / ZH 46 / H 85

6877-101
Zitting gestoffeerd, rugleuning 
met netbespanning 
B 56 / D 52,5 / ZH 46 / H 85 / 
HAL 65

Maten in cm
B = breedte, D = diepte, ZH = zithoogte, H = totale hoogte, HAL = hoogte armleggers
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