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http://www.deprojectinrichter.com
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Ontworpen in de jaren 60 hebben Stoel 700 en 
Stoel  400 een lange geschiedenis. Desondanks, 
of juist daardoor, geven ze elke ruimte de juiste 
sfeer. Nog mooier afgewerkt dan destijds. 
Topkwaliteit door de keuze voor mooie en duur-
zame materialen: rug en zitting van duurzaam 
PEFC-hout, armleggers van oersterk bakeliet en 
het frame van gerecycled staal.

IJzersterk
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Lange geschiedenis
Deze stoel ademt nostalgie, maar is desondanks helemaal van 
deze tijd. Geproduceerd sinds de jaren 60 heeft het ontwerp de 
tand des tijds volledig doorstaan.

geschiedenis
Lange



700
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Karakter door details
Stoel 700 is de slede-uitvoering. Vriendelijk door 
de ronde vormen, pittig door de mogelijke kleuren. 
Strak gelakt in uni-kleur of juist gestoffeerd voor een 
stijlvolle huiselijke sfeer. Aan u de keuze.
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Waar blijft de tijd
Zowel Stoel 400 als Stoel 700 kan worden uitgevoerd met armleggers in 
onverslijtbaar origineel bakeliet. Ook de schaaldelen zijn duurzaam: deze 
zijn van gecertificeerd PEFC-hout. Stoel 400 is bovendien stapelbaar.
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400
IJzersterk frame
Stoel 400 is de vierpoots-uitvoering. Het ijzersterke 
frame voldoet zelfs aan de harde eisen van het heden-
daagse onderwijs. Zowel in het klaslokaal als in de 
aula is deze stoel op zijn plaats. Door het frame en de 
dopmoeren van zitting en rug een afwijkende kleur te 
geven wordt het accent op de details gelegd.
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Stoel 400:
Vierpoots-frame, stapelbaar
Rug en zitting: gelakt, gebeitst of gestoffeerd
Buisframe: Ø 22x2 mm. Geëpoxeerd of verchroomd

Stoel 700:
Slede-frame
Rug en zitting: gelakt, gebeitst of gestoffeerd
Buisframe: Ø 22x2 mm. Geëpoxeerd of verchroomd

PEFC/30-31-043

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Schaaldelen uit PEFC-gecertificeerd hout.
Grote keuze uit milieuvriendelijke stoffen.
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Stoel 400:
Vierpoots-frame, stapelbaar
Rug en zitting: gelakt, gebeitst of gestoffeerd
Buisframe: Ø 22x2 mm. Geëpoxeerd of verchroomd

Stoel 700:
Slede-frame
Rug en zitting: gelakt, gebeitst of gestoffeerd
Buisframe: Ø 22x2 mm. Geëpoxeerd of verchroomd

PEFC/30-31-043

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Schaaldelen uit PEFC-gecertificeerd hout.
Grote keuze uit milieuvriendelijke stoffen.

http://www.deprojectinrichter.com

