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Productinformatie PIT serie 
Design: Vepa R& D Team  
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Ieder interieur, zakelijk of thuis, kan wat pit gebruiken! 
 
Dat is precies wat onze nieuwe Pit stoelencollectie toevoegt.  
De zitkuipen en poten zijn van duurzaam PEFC-hout. Voor de gestoffeerde versie is er 
keuze uit meerdere duurzame stoffen.  
Kortom: Pit is dé zitoplossing van deze tijd. 
 

Algemene productinformatie 
Pit is er in verschillende varianten: vierpoots hout, vierpoots metaal, slede metaal, barstoel 
metaal en een verrijdbare versie 
Geschikt voor kort werken, ontmoeten, overleggen én als zaalstoel 
 
De kuip is éénkleurig gelakt of gebeitst uitgevoerd en met opdekstoffering of geheel gestoffeerde 
kuip verkrijgbaar.  
 
De serie PIT is verkrijgbaar: 

 met of zonder armleggers 

 in 4-poots uitvoering hout en metaal, slede uitvoering en verrijdbare uitvoering 

 standaard kuip geheel beuken en met stoffeerset op zitting 

 standaard kuip geheel beuken en volledig gestoffeerde kuip 

 barkruk met geheel beuken kuip en stoffeerset op zitting 
 
De eenheid van de serie vormt de kenmerkende houten kuip.  
De houten kuip kan volledig blank gelakt, in een kleurbeits of kleurlak worden uitgevoerd, naar 
keuze met opdekstoffering op de zitting of de gehele kuip 
 

 
 Technische specificaties 
 
  
 
 
 
 

Type cm cm cm cm cm 

PIT-HF 45 79 50 52  

PIT-KV 43-57 64-78 50 66  

PIT-SL 45 79 50 52  

PIT-VP 45 79 50 52 66 

PIT-BK 79 114 53 48  
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Duurzaamheid en milieu 

 
PIT is geproduceerd onder ISO9001 kwaliteits- en ISO14001 gecertificeerd milieumanagement. 
Staal en hout zijn materialen die zeer goed recyclebaar zijn.  
De stoel PIT bestaat voor het merendeel uit deze materialen. 
 
PIT voldoet volledig aan de eisen van "Duurzaam inkopen van kantoormeubilair, laatste versie 
1.5 oktober 2011" Ministerie VROM 

 
Ook van stoelen PIT is een 
samenstellingsetiket beschikbaar 
 
 
De opbouw van de PIT stoel 
 
Zitkuip 
 
De houten zitkuipen van de PIT serie zijn van gelamineerd 
beuken multiplex: sterk en buigzaam. 
Zitting eventueel voorzien van stoffeerset (met polyether).  
De kuip is standaard blank gelakt, in kleurbeits of 
dekkende kleurlak uitgevoerd,  
  
Zitschaal eventueel met opdekstoffering (met polyether) 
en voor comfortabel zitten ook de kniestrook 
 
Het polyether wordt onder strenge milieucontrole  CFK- 
en HFK-vrij geproduceerd. 
  

Onderstel 
 
Het frame is uitgevoerd met 4 houten poten, gevat in een stalen frame; met een 4-poots metalen 

frame in buis 19x2mm of in massief draadstaal van 12 mm . Afwerking hout in kleurbeits of 
kleurlak, metalen frames zijn afgewerkt met stoot- en slagvaste epoxy-poedercoating of glanzend 
verchroomd.  
De poedercoating bevat geen zware metalen, residu wordt opgevangen en voor 100% 
hergebruikt.  
De poten zijn afgewerkt met pootdoppen en kunnen optioneel worden voorzien van glijders voor 
harde of zachte vloeren.  
 

Armleggers 
 
De sledestoel, verrijdbare stoel en metalen 4-poots stoel zijn ook verkrijgbaar in uitvoering met 
armleggers. 
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Toegepaste technieken bij Vepa  
 
 
 Ponsen:  

Het ponsen gebeurt met elektrisch aangedreven machines, die gebruik maken van 
uithoekstempels. Tijdens dit proces komen geen milieubelastende stoffen vrij. Het restafval 
gaat als oud ijzer terug naar de hoogovens. 

 Laseren: 
Wordt voor bepaalde onderdelen gebruikt in plaats van ponsen voor precisie snijden van 
gaten. 

 Lassen:  
Bij lassen worden staaldelen verbonden door deze samen te smelten met toevoeging van 
lasdraad. Dit gebeurt d.m.v. CO2-las. Tijdens het lassen komen dampen vrij van verbrande 
vervuiling. Deze worden afgezogen en gefilterd. 

 Poedercoating:  
Coaten: Op de te coaten onderdelen wordt een elektrostatische procespoeder (=coating) 
aangebracht en vervolgens in een gasgestookte oven uitgehard. (± 200 °C). De coating 
geschiedt door middel van een automatische poedercoatinstallatie. De ovenspray 
(restpoeder) wordt opgevangen en hergebruikt. Uiteindelijk wordt het poeder wat niet meer 
voor hergebruik in aanmerking komt, opgevangen en in de oven uitgehard. Er ontstaat een 
‘blok’ kunststof dat niet milieubelastend is en gestort mag worden. 

 Ontvetten:  
Voordat het poeder wordt aangebracht, moeten de delen ontvet worden. Dit gebeurt in warm 
water waaraan een alkalisch ontvettingsmiddel is toegevoegd. Behalve waterdamp komen 
hier geen milieubelastende dampen vrij. Als het water verzadigd is, worden de opgeloste 
vetten met een waterzuiveringsinstallatie gescheiden. Het water mag geloosd worden, de 
vetten worden als chemisch afval afgevoerd. Poedercoaten behoort hiermee tot de meest 
milieuvriendelijke oppervlakte-technieken. 

 Verchromen:  
Bij verchromen wordt met een elektrolytisch proces een zeer dun laagje chroom op staal 
aangebracht. Dit dunne laagje biedt een goede bescherming tegen roest. Het proces speelt 
zich af in een bak met water met daarin opgeloste chroomverbinding. Vaak worden er 
meerdere lagen onder het chroom aangebracht: koper en nikkel.  

 Omdat chroom, koper en nikkel tot de groep ‘zware’ metalen behoren, zijn zij een gevaar voor 
het milieu. Uit de resten van de waterzuivering worden deze zware metalen teruggewonnen 
en kunnen dan weer opnieuw gebruikt worden. 
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Recycling van stoel PIT 
 
De stoel PIT is volledig te demonteren, zodat alle materialen gescheiden kunnen worden 
ingeleverd voor recycling.  
 
Vepa maakt ter bescherming gebruik van pakdekens tijdens het vervoer.  
Eventueel worden stoelen beschermd door een plastic hoes, die retour genomen wordt, waar 
mogelijk wordt hergebruikt en na onbruikbaar geraken ter recycling wordt aangeboden bij daartoe 
gespecialiseerde afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel.  
 
Productie van Vepa meubilair vindt geheel plaats onder ISO-9001(kwaliteit) en ISO-14001 
(milieu) certificering.  
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